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1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Το παρόν ‘Σχζδιο Τοπικισ Διαχείριςθσ Αςτικϊν ςτερεϊν Αποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - 

Ρικερμίου’ εκπονείται ςε ςυνζχεια τθσ από 2/10/2014 Επιςτολισ τθσ Περιφερειάρχθ 

Αττικισ προσ τουσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικά Συμβοφλια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με κζμα: 

‘Για ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ απορριμμάτων’. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ άνω 

επιςτολισ, θ Ρεριφερειακι Αρχι απευκφνεται ςτουσ διμουσ για: 

 Τθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με ςτόχουσ και 

δράςεισ για το 2015, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι. 

 Τθν ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και 

διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο διμου προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΟΤΑ, τον 

ΕΔΣΝΑ και τθν Ρεριφζρεια. 

 

Ακόμα, το τοπικό ςχζδιο του Διμου αφινασ - Ρικερμίου καλφπτει τισ προδιαγραφζσ και τα 

περιεχόμενα του Οδθγοφ φνταξθσ Σοπικϊν χεδίων Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του 

ΕΔΝΑ, που εςτάλθ από τον Ειδικό Διαβακμιδικό φνδεςμο Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) με τθν 

υπ. αρ. πρ. 2886/7-4-2015 Επιςτολι ενθμζρωςθσ προσ τουσ Διμουσ – μζλθ του ΕΔΣΝΑ 

(όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν από 3/4/2015 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ ΕΔΣΝΑ). 

 

Το τοπικό ςχζδιο κα ςυμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) Αττικισ, θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τουσ επόμενουσ μινεσ. 

Σθμειϊνεται ότι βάςει του υπ’ αρ. 1332/1.4.2014 εγγράφου τθσ Γ.Γ. του ΥΡΕΚΑ ςχετικά με 

τθν ‘Επικαιροποίθςθ Ρεριφερειακϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) ενόψει τθσ 

Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020’, θ επικαιροποίθςθ των ΡΕΣΔΑ κα πρζπει να 

προχωριςει άμεςα και κατά προτεραιότθτα, εκτόσ των άλλων, για τα αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα και πιο ςυγκεκριμζνα για τα εξισ διακριτά ρεφματα: 

 Σφμμεικτα και Βιοαπόβλθτα 

 Απόβλθτα Συςκευαςιϊν (Ν. 2939/20001) 

 Απόβλθτα φορθτϊν ςτθλϊν (Ν.2939/2001) 

 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ οικιακισ προζλευςθσ 

(Ν.2939/2001) 

 Μικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων ςτα αςτικά απόβλθτα 

 

Κατ’ επζκταςθ, το παρόν ςχζδιο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου και περιλαμβάνει: 

- Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ 

των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτο Διμο. 

- Τθν ενςωμάτωςθ των κεςμικϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ. 



ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            10 

- Τθν εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο διμου. 

- Τθν κατάρτιςθ προτάςεων και δράςεων για τθ διαχείριςθ των επιμζρουσ ρευμάτων 

δθμοτικϊν αποβλιτων, προωκϊντασ κατά προτεραιότθτα τθν πρόλθψθ, τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τθ διαλογι ςτθν πθγι. 

- Ανάλυςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και διαχείριςθσ του προτεινόμενου ςχεδίου 

ςυγκριτικά με το κόςτοσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ. 

 

 

1.2 ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ  
Το παρόν τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ 

διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου το οποίο κα: 

 Συμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ. 

 Ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ 

και ανακφκλωςθσ. 

 Αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα υποδομισ και δράςεισ κακϊσ και τισ 

αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Ρροτείνει δράςεισ: 

o για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι και κατ’ επζκταςθ 

του κόςτουσ διαχείριςθσ για το Διμο, 

o για τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ  

προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 50% το 2020, 

o Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, 

 Διαμορφϊςει τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ 

ςχεδίου προκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ  ςτο πλαίςιο τθσ 

νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020.  

 

 

1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Σφμφωνα με το ν. 3463/2006 ‘Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων’ (ΦΕΚ 114/Α/8-

6-06, Άρκρο 75 περί αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. I περ. β4), οι αρμοδιότθτεσ των Διμων 

και Κοινοτιτων αφοροφν (μεταξφ άλλων) τον τομζα Ρεριβάλλοντοσ, ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται (μεταξφ άλλων): 

‘Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ 

αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και 

διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν 

και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων και ιδιαίτερα των 

χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

ςχετικι νομοκεςία.’ 

 

Ρρόςκετα, ςφμφωνα με το ν. 3852/2010 ‘Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ’ (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, Άρκρο 94 περί 
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πρόςκετων αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. 1 περ. 25) προςκζτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τα εξισ: 

‘Η διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, 

μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, 

λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και 

αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (Χ.Α.Δ.Α.). Η 

διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται 

από τθν Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. Σ' αρικ. 29 του 

παρόντοσ νόμου.’ 

 

Σφμφωνα με το ν. 3536/2007 (Άρκρο 30, παρ. 1α,‘τερεά απόβλθτα’): 

‘Η προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, επεξεργαςία, αξιοποίθςθ και διάκεςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων ςε κάκε Περιφζρεια τθσ χϊρασ διενεργείται με ευκφνθ των Φορζων 

Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ), που προβλζπονται ςτο άρκρο 7 παρ. 2 τθσ 

κ.υ.α. 50910/2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909 Βϋ/22.12.2003), οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτισ 

διαχειριςτικζσ ενότθτεσ κάκε Περιφζρειασ και οι οποίοι οργανϊνονται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ.’ 

 

Ακόμα, ςφμφωνα με το ν. 4071/2012 (Άρκρο 13 ‘φςταςθ Περιφερειακϊν υνδζςμων 

Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων’, παρ.1): 

‘Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων κάκε περιφζρειασ πλθν τθσ Αττικισ και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ 

παραγράφου 2 του παρόντοσ και του επόμενου άρκρου, με απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςυνιςτάται περιφερειακόσ ςφνδεςμοσ ΦΟΔΑ, 

ωσ Ν.Π.Δ.Δ., ςτον οποίο μετζχουν υποχρεωτικά όλοι οι διμοι των διαχειριςτικϊν 

ενοτιτων τθσ περιφζρειασ. το ςφνδεςμο που δθμιουργείται ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά, 

κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 16 του παρόντοσ, οι ςφνδεςμοι που ζχουν 

ςυςτακεί ωσ ΦΟΔΑ ι ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι άλλεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου των Ο.Σ.Α. κατά κλάδο ι τομζα που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΑ. Με τθν 

ίδια διαδικαςία, του άρκρου 16 του παρόντοσ ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο περιζρχεται 

υποχρεωτικά θ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, 

επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων διμων που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΑ. 

κοπόσ του περιφερειακοφ ςυνδζςμου ΦΟΔΑ είναι θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με το Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

(ΠΕΔΑ), και ειδικότερα θ εξειδίκευςθ και θ υλοποίθςθ των ςτόχων και των δράςεων 

αυτοφ για τθν προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, καλάςςια μεταφορά ΑΑ, 

επεξεργαςία, ανάκτθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ χωρικισ τουσ 

αρμοδιότθτασ, ςφμφωνα και με τθν κ.υ.α. 2527/2009 (Αϋ 83).’ 

 

Σφμφωνα με το ν.4042/2012 (άρκρο 35, παρ. 2), το ΠΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο 

ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων, τα οποία παράγονται ςε μία 

Ρεριφζρεια, προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςι τουσ, ςε ςυμφωνία με 

τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και των άρκρων 22 και23 

και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν 

πρόλθψθ, β) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν ανακφκλωςθ, δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, 
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όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και ε) τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ. Το 

ΡΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορζα Διαχείριςθσ 

Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.). 

 

Ειδικότερα, για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, λειτουργεί ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Σφνδεςμοσ 

Νομοφ Αττικισ (ΕΔΣΝΑ) που ςυςτάκθκε με τθν με τθν υπ. αρικ. 52546/16-12-2011 

απόφαςθ του Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν  και αποτελεί διάδοχο τθσ προγενζςτερθσ μορφισ 

του Συνδζςμου (ΕΣΔΚΝΑ). Θ ουςιϊδθσ τροποποίθςθ που υπιρξε ςτθ ςφςταςθ του ιταν ότι 

μετετράπθ ςε διαβακμιδικό, εκπροςωποφνται δθλαδι πλζον ςε αυτόν και ο α' και ο β' 

βακμόσ αυτοδιοίκθςθσ. Σκοπόσ του Συνδζςμου είναι θ προςωρινι αποκικευςθ, θ 

επεξεργαςία, θ μεταφόρτωςθ, θ ανακφκλωςθ και θ εν γζνει αξιοποίθςθ και διάκεςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων, θ λειτουργία ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, θ καταςκευι μονάδων 

επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και θ αποκατάςταςθ υφιςταμζνων χϊρων 

εναπόκεςθσ (ΧΑΔΑ) εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

http://www.edsna.gr/attachments/article/117/FEK%20B%202854%202011.pdf
http://www.edsna.gr/attachments/article/117/FEK%20B%202854%202011.pdf
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2 ΡΕΙΛΘΨΘ 
 

Το ‘Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) του Διμου 

αφινασ - Ρικερμίου’ εκπονείται ςε ςυνζχεια τθσ από 2/10/2014 Επιςτολισ τθσ 

Περιφερειάρχθ Αττικισ προσ τουσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικά Συμβοφλια τθσ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ με κζμα: ‘Για ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ απορριμμάτων’ για: 

 Τθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με ςτόχουσ και 

δράςεισ για το 2015, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι. 

 Τθν ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και 

διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο διμου προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΟΤΑ, τον 

ΕΔΣΝΑ και τθν Ρεριφζρεια. 

 

Ακόμα, ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) με τθν υπ. αρ. πρ. 

2886/7-4-2015 Επιςτολι του προσ τουσ Διμουσ – μζλθ του ΕΔΣΝΑ ζςτειλε προσ ενθμζρωςθ 

τον «Οδθγό εφαρμογισ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων» (όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε 

ςφμφωνα με τθν από 3/4/2015 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΣΝΑ). Το άνω 

τοπικό ςχζδιο του Διμου αφινασ - Ρικερμίου καλφπτει τισ προδιαγραφζσ και τα 

περιεχόμενα του Οδθγοφ Σφνταξθσ Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του 

ΕΔΣΝΑ. 

 

Το εν λόγω τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ 

διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ – Ρικερμίου το οποίο κα: 

 Συμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ. 

 Ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ 

και ανακφκλωςθσ. 

 Αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα υποδομισ και δράςεισ κακϊσ και τισ 

αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Ρροτείνει δράςεισ: 

o για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι και κατ’ επζκταςθ 

του κόςτουσ διαχείριςθσ για το Διμο, 

o για τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ  

προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 50% το 2020, 

o Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, 

 Διαμορφϊςει τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ 

ςχεδίου προκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ  ςτο πλαίςιο τθσ 

νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020.  

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία του τοπικοφ ςχεδίου του Διμου αφινασ - 

Ρικερμίου. 

 



ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            14 

Υφιςτάμενθ διαχείριςθ ΑΣΑ 
 

Κατά  το ζτοσ 2014, ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου, παριχκθςαν 10.406 tn αποβλιτων. 

Δεδομζνου του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου που ανζρχεται ςε 20.266 μόνιμουσ 

κατοίκουσ (Ρθγι ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), προκφπτει ότι θ μζςθ παραγωγι ανά κάτοικο είναι 

περίπου 1,41 kg/day (513,5 kg/ζτοσ), θ οποία είναι περίπου κατά 13% υψθλότερθ από τθ 

μζςθ ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα απορριμμάτων ςε εκνικό επίπεδο 1,25 kg/day 

(457kg/ζτοσ) ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat 2011.  

Αξίηει, όμωσ, να ςθμειωκεί ότι θ παραγωγι των ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ εμφανίηει εποχικι 

διακφμανςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ λόγω του παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ (εξοχικζσ 

κατοικίεσ), τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ αλλά και τθσ εποχικισ 

παραγωγισ των πράςινων αποβλιτων (κλαδζματα, κακαριςμόσ οικοπζδων, κλπ.). Θ 

διακφμανςθ των ςφμμεικτων ΑΣΑ απεικονίηεται για τα τρία τελευταία ζτθ ςτο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 

 
 

Εξειδικεφοντασ τθν ποιοτικι ςφςταςθ των ΑΣΑ που δίνεται ςτο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων για το Διμο αφινασ-Ρικερμίου και βάςει εκτιμιςεων του Διμου, προκφπτουν 

τα εξισ επιμζρουσ είδθ αποβλιτων ςτα ΑΣΑ:  

 

  Ροιοτικι 
Σφςταςθ 

(κ.β.) 

Ραραγόμενεσ 
Ροςότθτεσ 

(tn) 

Οργανικό κλάςμα 34% 3.538 

Ρράςινα 13% 1.353 

Χαρτί - Χαρτόνι 22% 2.289 

Ρλαςτικά 14% 1.457 

Μζταλλα 4% 416 

Γυαλί 4% 416 

Ξφλο 2% 208 

Λοιπά (ΑΘΘΕ, Μπαταρίεσ) 3% 312 

Αδρανι  4% 416 
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Σφνολο  100% 10.406 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα πράςινα απόβλθτα αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ςτα 

ςυνολικά ΑΣΑ του Διμου, ενϊ εντοπίηονται και αδρανι απόβλθτα από τθ μθ οργανωμζνθ 

διαχείριςι τουσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ, τα οποία ο Διμοσ καλείται να ςυλλζξει και να 

διαχειριςτεί.  

Στο Διμο αφινασ - Ρικερμίου υλοποιείται μία ςειρά δράςεων χωριςτισ ςυλλογισ των ΑΣΑ 

ςε ςυνεργαςία με ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ και ιδιϊτεσ ι κοινωνικοφσ φορείσ.  

 

 Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν: Ο Διμοσ αφινασ-Ρικερμίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ 

ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 

για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ (χαρτί, 

πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο).  

 Ξεχωριςτι ςυλλογι Γυαλιοφ: Ζχουν τοποκετθκεί ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου 

(πλατείεσ). ειδικοί κάδοι για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ του γυαλιοφ 

ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 Ανακφκλωςθ θλεκτρικϊν – θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Ο Διμοσ ζχει υπογράψει 

ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για ςυλλογι και μεταφορά θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν με τθ Φωτοκφκλωςθ. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ ζχει 

τοποκετθκεί container ςυλλογισ ςε κεντρικό ςθμείο του Διμου αφινασ-

Ρικερμίου. 

 Ανακφκλωςθ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν. Θ ςυλλογι των αποβλιτων φορθτϊν 

θλεκτρικϊν ςτθλϊν – μπαταριϊν γίνεται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία 

του Διμου αφινασ-Ρικερμίου (ςχολεία, δθμοτικά και δθμόςια κτίρια. κλπ.) κακϊσ 

και εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΑΦΘΣ Α.Ε. 

 Ανακφκλωςθ Υφαςμάτων. Για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ μεταχειριςμζνων ειδϊν 

ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία RECYCOM ζχει 

τοποκετιςει 7 ςθμεία ςυλλογισ ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου  

 Ανακφκλωςθ ζντυπου χαρτιοφ. Σε ςυνεργαςία με τον ΕΔΣΝΑ, ςτο Διμο ζχει 

αναπτυχκεί δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ με τθν εγκατάςταςθ 34 κάδων 

ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ.  

 Κοινωνικό Ραντοπωλείο – ΚΑΡΘ – Δθμοτικι Βιβλιοκικθ. Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ 

μζριμνασ, ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου λειτουργεί Κοινωνικό Ραντοπωλείο όπου 

διανζμονται, ςε τακτικι βάςθ, εκτόσ από τρόφιμα, μεταχειριςμζνα είδθ ζνδυςθσ, 

υπόδυςθσ, βιβλία και παιχνίδια. Επίςθσ μεταχειριςμζνα βιβλία, τα οποία 

βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, ςυγκεντρϊνονται ςτο ΚΑΡΘ κακϊσ και ςτθ 

Δθμοτικι Βιβλιοκικθ του Διμου. 

 Τθγανζλαια. Σε οριςμζνα super markets του Διμου ζχουν εγκαταςτακεί κάδοι 

ςυλλογισ τθγανελαίων. 

 Συλλογι και ανακφκλωςθ πλαςτικϊν καπακιϊν. Στο Διμο ςυλλζγονται πλαςτικά 

καπάκια με ςκοπό να παραδοκοφν ςε εταιρεία θ οποία με τθ ςειρά τθσ ςυμβάλλει 

οικονομικά ςτθν αγορά αναπθρικϊν αμαξιδίων. 
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Οι ποςότθτεσ που ςυλλζγονται χωριςτά και οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ φαίνονται ςτον 

ακόλουκο πίνακα. 

 

  ΧΩΙΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΕΝΤΙΚΘ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ - 

ΤΑΦΘ 

 Σφνολο 
παραγόμενων 

ΑΣΑ 

ΚΔΑΥ Χωριςτι 
ςυλλογι 
Γυαλιοφ 

ΑΘΘΕ - 
Φορθτζσ 

Θλεκτρικζσ 
Στιλεσ 

Σφμμεικτα 
προσ ΧΥΤΑ  Μεικτά Υπόλειμμα Κακαρά 

Ανακυκλ. 

2011 12.872 1.107 420 687 - 7,5 13.292 

2012 10.471 973 438 535 - 7,5 10.908 

2013 10.846 827 372 455 - 9,0 11.218 
2014 9.881 435 196 239 81 9,0 10.077 

 

Από τα άνω ςτοιχεία, παρατθρείται κατά το ζτοσ 2014 μόνο το 5% κβ. των ςυνολικϊν 

παραγόμενων ΑΣΑ ςυλλζγεται χωριςτά, εκ των οποίων 3,2% αξιοποιείται (μζςω 

ανακφκλωςθσ), ενϊ το υπόλοιπο 96,8% κ.β. οδθγείται ωσ ςφμμεικτα απόβλθτα, ςτθν ΟΕΔΑ 

Φυλισ που ςτθν παροφςα φάςθ καταλιγει για ταφι. 

 

 

 
 

 

Ρροτεινόμενοι Στόχοι & Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου 
Το παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων δίνει ζμφαςθ ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ 

χωριςτισ ςυλλογισ με κφριεσ δράςεισ τθ δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου (και 

επιμζρουσ ςθμείων ςυλλογισ ςε επίπεδο γειτονιάσ), τθν 100% εκτροπι των πραςίνων και 

αδρανϊν αποβλιτων από τθν ταφι, τθ διαλογι ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων (αποβλιτων 

τροφίμων) ςε ποςοςτό 20% μζχρι το ζτοσ 2020 και ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι του 

ςυνόλου των ρευμάτων αποβλιτων.  

Οι βαςικοί ςτόχοι για το ζτοσ 2020 του Διμου αφινασ Ρικερμίου είναι οι εξισ: 
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Ρίνακασ 1: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου 

 
Ποςότθτεσ  

Σοπικόσ 
τόχοσ   

Εκνικόσ τόχοσ 

Χωριςτι ςυλλογι 
ςυνολικϊν ΑΑ 

4.797 46% 
κ.β. επί των ςυνολικϊν 

ΑΑ 
ΕΣΔΑ -50% 

Χωριςτι ςυλλογι 4 
ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν (χαρτί, 
πλαςτικό, μζταλλο, 

γυαλί) 

2.262 49% 
κ.β. επί των 

παραγόμενων υλικϊν 

Ν.4042/2012 – 50% (χωρίσ 

χωριςτι ςυλλογι) 

ΕΣΔΑ – 65% 

Χωριςτι υλλογι 
Βιοαποβλιτων 2.060 42% 

κ.β. επί των 
παραγόμενων 
βιοαποβλιτων  

100% για τα πράςινα 
20% για τα απόβλθτα 

τροφίμων 

Ν.4042/2012 – 10% 

ΕΣΔΑ – 40% 

 
Οι προτεινόμενεσ δράςεισ του Τοπικοφ Σχεδίου, αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 
Ρίνακασ 2: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ 

Ρικερμίου 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 

Δράςθσ 

Συνοπτικι περιγραφι 

1 Δράςεισ πρόλθψθσ - 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

υλικϊν 

 Μζτρο 1:  Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά 

προϊόντων και εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα 

πρόλθψθσ  Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ ςτισ 

εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που υλοποιεί ο Διμοσ 

 Μζτρο  2:  Ειςαγωγι  και  δράςεισ  εφαρμογισ  τθσ  πρόλθψθσ  

δθμιουργίασ  αποβλιτων ςτθν εκπαίδευςθ Σε τοπικό επίπεδο, 

υλοποίθςθ δράςεων ςε ςυνεργαςία με τθν περιφερειακι 

διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ  - ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ 

εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου  

 Μζτρο 3: Ρροϊκθςθ δωρεϊν τροφίμων  Υποςτιριξθ δωρεϊν 

τροφίμων μζςω ΜΚΟ, τοπικϊν εκκλθςιϊν και του Κοινωνικοφ 

Ραντοπωλείου του Διμου 

 Μζτρο 4: Ρροαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ  

o Ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ  βιβλίων  μζςω  

προϊκθςθσ  εκδθλϊςεων  ςε Σχολεία  

o Ρροϊκθςθ  χριςθσ ςυςκευαςιϊν  και  τςαντϊν  

πολλαπλϊν  χριςεων 

o Ενίςχυςθ του ‘Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου’ που ιδθ 

λειτουργεί ςτο Διμο, όπου οι πολίτεσ μποροφν να 

παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ 

εκτόσ από τρόφιμα: είδθ παντοπωλείου, είδθ ατομικισ 

υγιεινισ, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, βιβλία, παιχνίδια, 

cd, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ. 

o Επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων ςθμείων, όπου 

ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ 

(π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, 
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χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ (π.χ. 

ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια, ζπιπλα κλπ.) (βλ. 

Ρράςινο Σθμείο) 

o Δθμιουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμότθ για χριςθ ςτα 

πράςινα ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να λαμβάνουν 

εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του Διμου (π.χ. παιδικοφσ 

ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ, κλπ.) ανάλογα με τισ ποςότθτεσ ι 

τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρθςιμοποιοφν 

(βλ. ανταποδοτικι κάρτα) 

 Μζτρο  5:  Ρροϊκθςθ  εκελοντικϊν  ςυμφωνιϊν  για  πρόλθψθ  

δθμιουργίασ αποβλιτων (μόνο ςε κεντρικό επίπεδο) 

 Μζτρο 6: Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ και 

επιδιόρκωςθσ (μζςω των πράςινων ςθμείων και των Συςτθμάτων 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) 

2 Οικιακι 

κομποςτοποίθςθ 

 Εφαρμογι προγράμματοσ δωρεάν διανομισ κάδων οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ. 

 Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 

λειτουργίασ των κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. με 

δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο.  

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που 

ζχουν ι πρόκειται να λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.  

 Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των 

δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται 

ςτθ ςχετικι νομοκεςία). με ζκπτωςθ επί των δθμοτικϊν τελϊν 

για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.  

 

3 Χωριςτι ςυλλογι 

πράςινων αποβλιτων 

 100% χωριςτι ςυλλογι των πράςινων αποβλιτων (χωρίσ 

ανάμιξθ με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα) με ςκοπό τον τεμαχιςμό 

τουσ εντόσ του πράςινου ςθμείου 

 Εγκατάςταςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι ςτο πράςινο 

ςθμείο για τθ μείωςθ του όγκου και κόςτουσ μεταφοράσ και 

προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 

και τθν αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι 

 Απευκείασ μεταφορά των τεμαχιςμζνων πραςίνων ςε 

κεντρικι μονάδα κομποςτοποίθςθσ. 

 Σε Β’ φάςθ. διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργία μονάδασ 

κομποςτοποίθςθσ εντόσ του Διμου.  

4 Χωριςτι ςυλλογι 

βιοαποβλιτων 

(αποβλιτων 

τροφίμων) 

 Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

καλφπτοντασ το ςφνολο του Διμου. 

 Εκτροπι 20% κ.β. των αποβλιτων τροφίμων μζςω του δικτφου 

χωριςτισ ςυλλογισ (ςτόχοσ 2020). 
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 Μζκοδοσ ςυλλογισ: Συνδυαςμόσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ ςε 

κεντρικοφσ κάδουσ και πόρτα-πόρτα. ανάλογα με τα 

χαρακτθριςτικά των περιοχϊν.   

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ & αναλϊςιμων για τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ. 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ 

Ευαιςκθτοποίθςθσ. 

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ 

ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν & λοιπϊν 

αποβλιτων 

 Αφξθςθ (περίπου κατά 80%) τθσ υφιςτάμενθσ ποςότθτασ των 

ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςυςκευαςίασ (για το 2020)  

 Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ 

ςυςτιματοσ ςυλλογισ (αφξθςθ αρικμοφ των κάδων ι/και πικανι 

αναδιάταξθ αυτϊν. βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ 

ςυλλογισ). 

 Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων 

ςτόχων. 

6 Χωριςτι ςυλλογι 

υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ Ρράςινου 

Σθμείου 

 Δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο 

Διμου. με ςτόχο να ςυλλζγονται 50 kg/κάτοικο το ζτοσ 2020. 

 Στο πράςινο ςθμείο κα ςυλλζγονται ενδεικτικά: μικρζσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ & ογκϊδθ ΑΘΘΕ. απλοί λαμπτιρεσ & 

λαμπτιρεσ φκοριςμοφ. βιβλία. μπαταρίεσ. κεριά. ροφχα. 

υφάςματα. παποφτςια. ΑΕΚΚ. πλαςτικά υλικά. ξφλο. ζπιπλα – 

οικιακόσ εξοπλιςμόσ – χαλιά. μεταλλικά αντικείμενα. τηάμια & 

γυαλιά διαφόρων χρωμάτων. χαρτί ζντυπο. ςυςκευαςίεσ 

ανάμικτεσ. χϊματα και πζτρεσ. ογκϊδθ πλαςτικά. πράςινα. 

μελάνια εκτυπωτι. CD. κά. 

 Οι πολίτεσ κα παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ 

αποβλιτων με δικό τουσ μεταφορικό μζςο. 

 Οι πολίτεσ κα μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα. παιχνίδια). 

 Ο Διμοσ κα τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ’ ευκείασ με 

υλικά (π.χ. ογκϊδθ)  που δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ. 

 Εντόσ του πράςινου ςθμείου κα εγκαταςτακεί ο υφιςτάμενοσ 

κλαδοτεμαχιςτισ και κα γίνεται τεμαχιςμόσ των πραςίνων.  

7 Χωριςτι ςυλλογι 

υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ  

Ρράςινων Σθμείων 

Συλλογισ 

 Συμπλθρωματικά του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. 

δθμιουργία τουλάχιςτον 4 μικρϊν πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ςε 

διάφορεσ γειτονιζσ του Διμου 

 Οριςτικοποίθςθ του είδουσ. του μεγζκουσ και τθσ κζςθσ των 

ςθμείων ςυλλογισ μετά τθ λειτουργία του πράςινου ςθμείου.  
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8 Χωριςτι ςυλλογι 

χαρτιοφ 

 Ενίςχυςθ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ που 

εφαρμόηει ο ΕΔΣΝΑ και εγκατάςταςθ επιπλζον κάδων ςυλλογισ. 

 Εξυπθρζτθςθ κατά προτεραιότθτα των: 

o Σχολείων 

o Δθμοτικϊν κτιρίων (κτίρια διοίκθςθσ. υπθρεςιϊν. 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. πολιτιςτικϊν και λοιπϊν 

υπθρεςιϊν. κα.). 

9 Χωριςτι ςυλλογι 

γυάλινων 

ςυςκευαςιϊν 

 Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ 

ςυςκευαςίασ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets. κάβεσ. 

κλπ.) και ενθμζρωςθ των πολιτϊν  

 Επζκταςθ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ με τουσ 

κϊδωνεσ γυαλιοφ και ςε λοιποφσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ καλφπτοντασ το 

ςφνολο των κεντρικϊν ςθμείων του Διμου. 

 Σε Β’ Φάςθ. διερεφνθςθ. βάςει του διακζςιμου δυναμικοφ του 

Διμου. τθσ οργάνωςθσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ πόρτα-πόρτα. 

10 Χωριςτι ςυλλογι 

ογκωδϊν αποβλιτων 

 Βελτίωςθ/ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ςυλλογισ 

ογκωδϊν μζςω ειδικϊν οχθμάτων του Διμου κατόπιν ειδοποίθςθσ 

τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με χρζωςθ πάνω από 

ςυγκεκριμζνο όγκο. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά 

τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.   

 Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ. βλ. μζτρο 

ακολοφκωσ) για μεταφορά των ογκωδϊν από τουσ πολίτεσ ςτο 

κεντρικό πράςινο ςθμείο. 

 Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά 

προτεραιότθτα εξζταςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το 

Διμο είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ φορείσ). 

11 Χωριςτι ςυλλογι 

ΑΘΘΕ 

 Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ που ιδθ υλοποιείται. ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ και του κεντρικοφ 

πράςινου ςθμείου. ϊςτε να δζχονται τα είδθ αυτά και εν ςυνεχεία 

να παραδίδονται ςτα αρμόδια Συςτιματα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ. 

 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά 

παρζχονται από το Διμο είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό 

αυτό. απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με τα Συςτιματα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ. Θ ενθμζρωςθ 

αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ετιςια προγραμματιςμζνθ 

εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. 

12 Χωριςτι ςυλλογι 

ΑΦΘΣ 

13 Χωριςτι ςυλλογι 

μικρϊν ποςοτιτων 

επικίνδυνων 

αποβλιτων  

 Αξιοποίθςθ του πράςινου ςθμείου για τθ ςυλλογι 

επικινδφνων αποβλιτων από τα νοικοκυριά.  

 Ενίςχυςθ και παρακολοφκθςθ λοιπϊν υφιςτάμενων δικτφων 

ςυλλογισ επικινδφνων (όπωσ τα φαρμακεία που ςυλλζγουν 
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λθγμζνα φάρμακα). 

14 Χωριςτι ςυλλογι 

βρϊςιμων ελαίων 

(τθγανελαίων) 

 Οργάνωςθ δικτφου ςυλλογισ βρϊςιμων ελαίων μζςω 

ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ φορείσ 

 Εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ 

ι/και ςυλλογι ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.  

 Με τθ δθμιουργία ςχολικϊν διαγωνιςμϊν ςυγκζντρωςθσ 

τθγανελαίου από τα νοικοκυριά των μακθτϊν εντόσ των ςχολικϊν 

μονάδων. 

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ  Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν 

αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου και για το λόγο αυτό:  

 Θ ςυλλογι κα μπορεί να γίνεται από το Διμο κατόπιν 

ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με 

χρζωςθ. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ από 

τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.   

 Υποχρζωςθ πολιτϊν για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ 

ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο  

 Σφναψθ ςυμβάςεων με εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν παραλαβι και περαιτζρω αξιοποίθςθ 

των ΑΕΚΚ.  

 

16 Υλοποίθςθ 

εκςτρατείασ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Στοχευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα προγράμματα 

ΔςΡ που ιδθ εφαρμόηονται ι πρόκειται να υλοποιθκοφν: 

o Λςτοςελίδα Διμου και ςελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (facebook. twitter. κλπ.)  

o Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο και ενθμερωτικι 

αφίςα 

o Δελτία τφπου ςτον τοπικό τφπο 

o Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

o Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ (ενθμζρωςθ. διαγωνιςμοί. 

εκδθλϊςεισ) 

o Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των 

ςυλλογικϊν φορζων. 

o Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand. 

 

17 Λειτουργία 

ανταποδοτικισ κάρτασ 

δθμοτϊν 

 Σχεδιαςμόσ και λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν 

που κα χρθςιμοποιείται κατεξοχιν ςτα πράςινα ςθμεία ωσ εξισ: 
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o Οι δθμότεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν 

ανακυκλϊςιμα και λοιπά υλικά ςτο πράςινο ςθμείο. 

τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται ςε βαςικζσ 

κατθγορίεσ (π.χ. ογκϊδθ. ανακυκλϊςιμα. υλικά 

επαναχρθςιμοποίθςθσ. κλπ).  

o Για κάκε υλικό που ηυγίηεται. ςυγκεντρϊνονται 

πόντοι ςτθν κάρτα. 

o Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτϊςεισ 

είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου είτε ςε 

ςυνεργαηόμενα εμπορικά καταςτιματα τθσ περιοχισ. 

 Σφνδεςθ τθσ κάρτασ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ 

οικονομικι υπθρεςία του Διμου για τθ ΔΕΘ δθλαδι. 

αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν καρτϊν με 

τουσ υπόχρεουσ καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ. 

 Δθμιουργία μίασ νζασ κατθγορίασ τζλουσ κακαριότθτασ για 

κατοικίεσ. θ οποία να περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι 

για τα νοικοκυριά που μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν ζχουν 

ςυλλζξει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων.  

 

18 Αδειοδότθςθ και 

εκςυγχρονιςμόσ 

Τοπικοφ ΣΜΑ 

 Άμεςθ αδειοδότθςθ τοπικοφ ΣΜΑ 

 Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ χϊρου. κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ), προμικεια επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ 

μεταφόρτωςθσ. 

19 Μονάδα 

Κομποςτοποίθςθσ 

Ρράςινων Αποβλιτων 

(Β’ Φάςθ) 

 Σε δεφτερθ φάςθ, κα πρζπει να διερευνθκεί θ 

κομποςτοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων εντόσ του Διμου για 

τθν παραγωγι κόμποςτ. Ενδεικτικι χωροκζτθςθ ςε περιοχι με 

χριςεισ γθσ ‘Γεωργικι Γθ – Γ2’ ςφμφωνα με τθ ΗΟΕ Μεςογείων.  

 Κα μποροφν να αξιολογθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ για τισ 

χριςεισ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ κα ζχουν ωσ ςτόχο 

τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν. 

20 Εκςυγχρονιςμόσ 

υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ - 

Οργάνωςθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ και 

ελζγχου 

 Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου Α/Φ και λοιπϊν οχθμάτων τθσ 

υπθρεςίασ κακαριότθτασ μζςω τακτικισ ςυντιρθςθσ των 

οχθμάτων ι αντικατάςταςθ με νζα. Ρρομικεια νζων 

μθχανθμάτων/κάδων. 

 Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του Διμου. 

 Ανάγκθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του 

τοπικοφ ςχεδίου. 

 Δθμιουργία κατάλλθλου κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςε επίπεδο 

Διμου για το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ 

ςχεδίου διαχείριςθσ ΑΣΑ. 
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 

Δράςθσ 

Συνοπτικι περιγραφι 

 Συγκρότθςθ κεντρικοφ γραφείου ςυντονιςμοφ και 

παρακολοφκθςθσ - Ανάκεςθ κακθκόντων ςε εργαηόμενο του 

Διμου για τθν παρακολοφκθςθ και οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του 

ςχεδίου. 

21 Επικαιροποίθςθ 

Κανονιςμοφ 

Κακαριότθτασ 

 Ανάγκθ επικαιροποίθςθσ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ μετά 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των δράςεων που 

προβλζπονται ςτο τοπικό ςχζδιο.   

 

Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ ςταδιακι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ 

διαλογι ςτθν πθγι  και τθ μείωςθ των ΑΣΑ που κα οδθγοφνται ςε κεντρικι επεξεργαςία.  Θ 

ςυμβολι κάκε δράςθσ ςτουσ ςτόχουσ αυτοφσ από το ζτοσ 2017 ζωσ το 2020, φαίνεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 

 
Ρίνακασ 3: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ 2017-2015) 

Δράςεισ 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

ΣΥΝΟΛΟ  10.406 10.406 10.406 10.406 10.406 10.406 10.406 

Δράςεισ πρόλθψθσ - 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
υλικϊν  

  10 14 17 20 101 

Ανάκτθςθ υλικϊν μζςω 
πράςινων ςθμείων    666 722 777 833 1.348 

Οικιακι κομποςτοποίθςθ    69 69 69 69 76 

Χωριςτι ςυλλογι πράςινων 
αποβλιτων    1.353 1.353 1.353 1.353 1.353 

Χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων    319 426 532 639 703 

Χωριςτι ςυλλογι ζντυπου 
χαρτιοφ  80 120 172 229 286 343 687 

Χωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ  1 5 31 42 52 62 125 

Ενίςχυςθ ΔςΡ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν & 
λοιπϊν αποβλιτων (μπλε 
κάδοσ)  

239 500 866 938 1.010 1.082 1.299 

Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ, 
Μπαταριϊν  9,0 20,0 31 42 52 62 125 

Χωριςτι ςυλλογι αδρανϊν   50 333 333 333 333 333 

Υπολείμματα Χωριςτισ 
ςυλλογισ  196 220 364 405 445 486 573 

Σφμμεικτα Απόβλθτα  9.881 9.491 6.191 5.835 5.479 5.123 3.684 

Ροςοςτό χωριςτισ 
ςυλλογισ   5% 9% 41% 44% 47% 51% 65% 
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Κόςτοσ επζνδυςθσ & λειτουργίασ Τοπικοφ Σχεδίου 
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν και τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων κεωρείται 

ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ενίςχυςθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό του Διμου αλλά και θ 

εξεφρεςθ πόρων για τθ χρθματοδότθςθ και υλοποίθςι τουσ.  

Το κόςτοσ επζνδυςθσ του προτεινόμενου τοπικοφ ςχεδίου παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο 

πίνακα: 

 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 
Δράςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ 
- Α' Φάςθσ 

(2015-2018) 

Ρροχπολογιςμόσ 
- Β' Φάςθσ  

(2018-2020) 

Ρεριγραφι Δαπάνθσ Ρθγι 
Χρθματοδότθςθ

σ 

1 Δράςεισ πρόλθψθσ - 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
υλικϊν 

  Για τθν υλοποίθςθ των 
δράςεων απαιτείται 

ανκρϊπινο δυναμικό - οι 
δράςεισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 
ζχουν ενςωματωκεί 

ςτθν αντίςτοιχθ 
κατθγορία 

 

2 Οικιακι 
κομποςτοποίθςθ 
(προμικεια κάδων) 

75.000 €  50€ ανά κάδο x 1.500 
νζοι κάδοι 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

3 Χωριςτι ςυλλογι 
πράςινων αποβλιτων 
(προμικεια τεμαχιςτι) 

365.000 € 95.000 € Κόςτοσ για οργάνωςθ 
χωριςτισ ςυλλογισ και 

αξιοποίθςθσ 
υφιςτάμενου 

κλαδοτεμαχιςτι: Α' 
ΦΑΣΘ: ανοιχτό φορτθγό 

με αρπάγθ 95.000€, 1 
container για πράςινα 

50.000€, φορτωτισ 
70.000€, 1 καλακοφόρο 
για κλαδζματα 80.000€, 
1 θμιφορτθγό 70.000€), 

Β' ΦΑΣΘ (1 ανοιχτό 
φορτθγό με αρπάγθ 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

4 Χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων 
(αποβλιτων τροφίμων) 

400.000 €  1. Ρρομικεια κάδων 
κουηίνασ και εξωτερικϊν 

κάδων 100.000€, 
βιοδιαςπϊμενων ςάκων 
70.000€ και 2 οχθμάτων 
12m

3
 115.000€ ζκαςτο. 

2. Θ εκςτρατεία 
ευαιςκθτοποίθςθσ ζχει 

ενςωματωκεί ςτθν 
αντίςτοιχθ κατθγορία 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
& λοιπϊν αποβλιτων 

  1. κόςτοσ 
αντικατάςταςθσ - 

επζκταςθσ κάδων. 2. 
ενθμερωτικό υλικό 

ΣΣΕΔ - 
Ανακφκλωςθ 

(ΕΕΑΑ) 
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6 Χωριςτι ςυλλογι 
υλικϊν μζςω 
δθμιουργίασ Ρράςινου 
Σθμείου 

548.000 €  1 Τοπικό Ρράςινο 
Σθμείο με ςτεγαςμζνουσ 

χϊρουσ και κτιριακι 
εγκατάςταςθ (βλ. 

ανάλυςθ) 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ 

7 Χωριςτι ςυλλογι 
υλικϊν μζςω 
δθμιουργίασ Ρράςινων 
Σθμείων Συλλογισ 

200.000 €  4  Σθμεία Συλλογισ 

(Ντράφι, Ρικζρμι, 

Καλλιτεχνοφπολθ, 

αφινα - 50.000€ 

ζκαςτο για κάδουσ. 

ςιμανςθ. διαμόρφωςθ 

χϊρου) 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

8 Ενίςχυςθ δικτφου 
χωριςτισ ςυλλογισ 
χαρτιοφ 

  Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 
από ΕΔΣΝΑ/ χριςθ 

υφιςτάμενων κάδων 

ΕΔΣΝΑ - Λδίοι 
πόροι 

9 Χωριςτι ςυλλογι 
γυάλινων ςυςκευαςιϊν 

  Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 
ΕΕΑΑ 

ΣΣΕΔ - 
Ανακφκλωςθ 

(ΕΕΑΑ) 

10 Χωριςτι ςυλλογι 
ογκωδϊν αποβλιτων 

70.000 €  προμικεια 1 
θμιφορτθγοφ 70.000€  & 
ςυλλογι εντόσ πράςινων 

ςθμείων 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ   εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ   εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

13 Χωριςτι ςυλλογι 
μικρϊν ποςοτιτων 
επικίνδυνων 
αποβλιτων 

  εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

14 Χωριςτι ςυλλογι 
βρϊςιμων ελαίων 
(τθγανζλαιων) 

  εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ 140.000 €  Ρρομικεια 2 
θμιφορτθγϊν 70.000€ 

ζκαςτο & ςυλλογι εντόσ 
πράςινων ςθμείων 

 

16 Σχεδιαςμόσ και αρχικι 
υλοποίθςθ εκςτρατείασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

100.000 €  Υλοποίθςθ εκςτρατείασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ των 

πολιτϊν για τθν 
ενίςχυςθ 

προγραμμάτων/ 
δράςεων που ιδθ 

εφαρμόηονται και για τισ 
νζεσ προτεινόμενεσ 
δράςεισ (χωριςτι 

ςυλλογι βιοαποβλιτων 
και πράςινα ςθμεία) 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

17 Λειτουργία 
ανταποδοτικισ κάρτασ 
δθμοτϊν 

60.000 €  Καταςκευι ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ καρτϊν. 

ζκδοςθ καρτϊν 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 
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18 Εκςυγχρονιςμόσ 
Τοπικοφ ΣΜΑ 

685.000 €  Ζργα υποδομισ ΣΜΑ 
(διαμόρφωςθ χϊρου, 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 
κλπ) 185.000€, 2 

τετραξονικά οχιματα 
170.000€ ζκαςτο, 4 
containers 40.000€ 

ζκαςτο 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ 

19 Μονάδα 
Κομποςτοποίθςθσ 
Ρράςινων Αποβλιτων 
(Β’ Φάςθ) 

 250.000 € διαμόρφωςθ χϊρου. 
βαςικά ζργα υποδομισ. 
περιςτροφικό κόςκινο.  

αναςτροφζασ 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

20 Εκςυγχρονιςμόσ 
υπθρεςίασ 
κακαριότθτασ  

460.000 € 380.000 € Α' φάςθ:  Ρρομικεια  1 
θμιφορτθγοφ γενικϊν 
εργαςιϊν 70.000€, 1 
ςάρωκρο 140.000€, 2 

απορριμματοφόρα 16m
3
 

125.000€, Β' Φάςθ: 
Ρρομικεια 1 επιπλζον 

ςαρϊκρου και δφο 
απορριμματοφόρων 

12m
3
 και 16m

3
 

αντίςτοιχα. 

ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ - 
Μδιοι πόροι 

21 Επικαιροποίθςθ 
Κανονιςμοφ 
Κακαριότθτασ 

20.000 €   Μδιοι πόροι 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.123.000 € 725.000 €   

 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΡΑ) 3.841.290 € 891.750 €   

 

Για τθν εκτίμθςθ του ςυνολικοφ ετιςιου κόςτουσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ από τθν εφαρμογι 

του Τοπικοφ Σχεδίου για το ζτοσ 2020 αναλφονται οι εξισ επιμζρουσ δαπάνεσ: 

- Κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ των αποβλιτων, είτε πρόκειται για χωριςτά 

ςυλλεγζντα είτε για ςφμμεικτα ΑΣΑ. Σθμειϊνεται ότι ωσ βάςθ, χρθςιμοποιείται το 

ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ που υπολογίςτθκε ςε  1.172.544,59 € ι 112,7 €  €/tn. 

- Κόςτοσ απαιτοφμενου επιπρόςκετου προςωπικοφ, για τθν υλοποίθςθ νζων 

δράςεων του ςχεδίου. 

- Κόςτοσ επιπλζον λειτουργικϊν δαπανϊν, από τθν εφαρμογι νζων δράςεων. 

- Κόςτοσ διάκεςθσ & τζλοσ ταφισ των ςφμμεικτων αποβλιτων που δεν 

διαχωρίηονται ςτθν πθγι από το Διμο και οδθγοφνται ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ.  

 

Επίςθσ, γίνεται θ παραδοχι ότι επιτυγχάνεται το ςφνολο των ςτόχων για το ζτοσ αυτό. 

 

 Ροςότθτεσ 
(tn) 

Κόςτοσ 

Κόςτοσ ςυλλογισ - μεταφοράσ (ςυμμείκτων, 
βιοαποβλιτων, ανακυκλωςίμων, πραςίνων) 

9.373 961.215 € 

Κόςτοσ επιπλζον προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του 
ςχεδίου 

 120.000 € 

Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινων ςθμείων (χωρίσ 
προςωπικό) 

898 50.524 € 
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Κόςτοσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων (35 €/τν) 694 24.307 € 

Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν αποβλιτων 333 4.995 € 

Κόςτοσ διάκεςθσ ςφμμεικτων & υπολείμματοσ (45 €/τν) 5.609 252.400 € 
Ειδικό τζλοσ ταφισ  (35 -60  €/τν) 5.123 281.767 € 

Κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ  20.000 € 
ΣΥΝΟΛΟ 10.406 1.715.208 € 

 

Βάςει των παραπάνω δαπανϊν και του ποςοςτοφ επίτευξθσ των ςτόχων κάκε ζτουσ, ςτον 

ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται: 

- Το ςυνολικό κόςτοσ του προτεινόμενου ςχεδίου για τα ζτθ 2017-2025, κεωρϊντασ 

ότι επιτυγχάνονται οι ςτόχοι χωριςτισ ςυλλογισ για κάκε ζτοσ. 

- Το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ-

Ρικερμίου, δθλαδι χωρίσ τθ μεταβολι των υφιςτάμενων δράςεων αλλά μόνο με 

τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ. 

 

Ζτοσ Υφιςτάμενο Κόςτοσ 
Διαχείριςθσ ΑΣΑ 

(ςυλλογι-μεταφορά-
επεξεργαςία-ταφι) 

Κόςτοσ 
Υφιςτάμενθσ 

Διαχείριςθσ (με 
ειδικό τζλοσ ταφισ) 

Κόςτοσ 
Ρροτεινόμενθσ 

Διαχείριςθσ ΑΣΑ 

2014 1.625.995 €   

2015 1.625.995 €   

2016 1.625.995 € 1.971.823 €  

2017  2.021.227 € 1.736.214 € 

2018  2.070.631 € 1.730.962 € 

2019  2.120.034 € 1.725.711 € 

2020  2.169.438 € 1.715.208 € 
2021  2.218.842 € 1.675.503 € 

2022  2.218.842 € 1.635.798 € 

2023  2.218.842 € 1.596.093 € 

2024  2.218.842 € 1.556.388 € 

2025  2.218.842 € 1.516.683 € 

 

Στο ακόλουκο διάγραμμα, παρουςιάηεται εποπτικά θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο κόςτοσ 

διαχείριςθσ των ΑΣΑ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ-Ρικερμίου και το 

ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ μετά τθν εφαρμογι του προτεινόμενου ςχεδίου. 
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Επιπροςκζτωσ, γίνεται θ ίδια ςφγκριςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ, χωρίσ τθν εφαρμογι του 

ειδικοφ τζλουσ. 

 

 
 



ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            29 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςτο Διμο 

αφινασ-Ρικερμίου κα αυξθκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ με τθν εφαρμογι του ειδικοφ 

τζλουσ ταφισ. Με τισ δράςεισ που προτείνονται ςτο τοπικό ςχζδιο, το κόςτοσ αυτό δφναται 

να επανζλκει ςτα ςθμερινά επίπεδα μερικά ζτθ μετά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου, 

εφόςον βζβαια, επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθ χωριςτι ςυλλογι.  

Στθν περίπτωςθ, μάλιςτα, που δεν εφαρμοςτεί το ειδικό τζλοσ ταφισ, το κόςτοσ 

διαχείριςθσ των ΑΣΑ του Διμου δφναται να μειωκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ. 



ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            30 

 

3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ 
 

3.1 ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 
 

Ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου ανικει ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ανατολικισ Αττικισ και 

ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθ από τθ ςυνζνωςθ των Διμων αφινασ και τθσ 

Κοινότθτασ Ρικερμίου. Θ ζκταςθ του Διμου είναι περίπου 40 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ του 

20.266 κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011. Ζδρα του Διμου είναι θ αφινα. 

Συνορεφει με τουσ Διμουσ Μαρακϊνοσ, Ρεντζλθσ, Ραλλινθσ και Σπάτων-Αρτζμιδοσ.  

 

 
Εικόνα 1: Θζςθ Διμου αφινασ - Ρικερμίου 

 

Θ αφινα απζχει 28km από το κζντρο τθσ Ακινασ και 10km από το αεροδρόμιο Ελευκζριοσ 

Βενιηζλοσ, ενϊ αποτελεί παρακεριςτικό προοριςμό με ςθμαντικι εποχικι διακφμανςθ κατά 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Επίςθσ, το λιμάνι τθσ αφινασ αποτελεί το δεφτερο ςε μζγεκοσ 

λιμάνι τθσ Αττικισ ενϊνοντασ τθν Αττικι εμπορικά και τουριςτικά με πολλά νθςιά.  

Το κζντρο του Διμου (αφινα) απζχει περίπου 40km οδικι απόςταςθ από τθν 

Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) Φυλισ. Στο Διμο λειτουργεί 

Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων όπου μεταφζρεται θ μεγαλφτερθ ποςότθτα των 

ςφμμεικτων αποβλιτων.  

 



ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            31 

Οι βαςικοί οδικοί άξονεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των απορριμμάτων ςτθν 

ΟΕΔΑ Φυλισ είναι θ Λεωφ. Μαρακϊνοσ, θ Ρεριφερειακι Υμθττοφ, θ Αττικι Οδόσ και θ Ρερ. 

Αιγάλεω ζωσ το ΧΥΤΑ Φυλισ.  

 

Θ Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ αποτελεί τθ ςπουδαιότερθ οδικι αρτθρία τθσ περιοχισ. Αποτελεί 

βαςικό τμιμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ αφινασ με τισ κεντρικζσ λεωφόρουσ του λεκανοπεδίου 

(Μεςογείων, Κθφιςίασ κλπ) και με τουσ άξονεσ υπερτοπικισ ςθμαςίασ (Εκνικι οδόσ).  

 

Ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου  είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ  πολλϊν 

κτιρίων και κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων. Συνολικά ο Διμοσ διαχειρίηεται περί 110 δθμοτικζσ 

εγκαταςτάςεισ (κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, πολιτιςτικϊν, κοινωνικϊν και ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων, τεχνικϊν υπθρεςιϊν κ.α.) εκ των οποίων περί τισ 19 ςχολικζσ μονάδεσ 

(αναλυτικά ςτοιχεία των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων παρατίκενται παρακάτω). 

 

Ακόμα, ςθμειϊνεται ότι μεγάλο τμιμα του Διμου (κυρίωσ τθσ Δ.Ε. Ρικερμίου) βρίςκεται 

εντόσ των ηωνϊν προςταςίασ Α και Γ του όρουσ “Ρεντζλθ” όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το 

Ρ.Δ. ΦΕΚ 775Δ/1988.  

 

 

3.2 ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ ΚΑΤΟΙΚΘΣΘΣ 
Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του Διμου ανζρχεται ςε 20.266 μόνιμουσ κατοίκουσ (Ρθγι ΕΛ. 

ΣΤΑΤ. 2011). Θ κατανομι του μόνιμου πλθκυςμοφ ανά δθμοτικι ενότθτα ςφμφωνα με τθν 

Απογραφι Ρλθκυςμοφ του 2001 και 2011, θ ζκταςθ, θ πυκνότθτα πλθκυςμοφ κακϊσ και οι 

αντίςτοιχοι ρυκμοί μεταβολισ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Ρίνακασ 4: Κατανομι μόνιμου πλθκυςμοφ Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά δθμοτικι 

ενότθτα και ρυκμοί μεταβολισ (ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 & 2011) 

 
Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 
2001 

Μόνιμοσ 
Ρλθκυςμόσ 

2011 

υκμόσ 
Μεταβολισ 

Ζκταςθ 
(τ.χλμ) 

Ρυκνότθτα 

Ρλθκ. 2011 

(άτομα/τ.χλμ) 

Δ.Ε. ΡΙΚΕΜΙΟΥ 
(πρϊθν Κοιν. Ρικερμίου) 

2.953 7.175 142,97% 20,60 348,30 

Δ.Ε ΑΦΘΝΑΣ 
(πρϊθν Δ. αφινασ) 12.048 13.091 8,66% 19,00 689,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - 
ΡΙΚΕΜΙΟΥ 15.001 20.266 35,10% 39,60 511,77 

 

Να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με τον άνω πίνακα, προκφπτει ότι περί 65% του μόνιμου 

πλθκυςμοφ του Δ. αφινασ-Ρικερμίου βρίςκεται ςτθ Δ.Ε. αφινασ και το 35% ςτθ Δ.Ε. 

Ρικερμίου. 

 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νοικοκυριϊν του Διμου αφινασ - Ρικερμίου είναι 7.246 

νοικοκυριά (Ρθγι ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατανομι του πλθκυςμοφ 

νοικοκυριϊν ανά Δ.Ε. του Διμου αφινασ - Ρικερμίου τθσ Απογραφισ τθσ ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011, 
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εκτιμάται θ κατανομι αρικμοφ των νοικοκυριϊν του Διμου, ςφμφωνα με τον ακόλουκο 

πίνακα. 

 

Ρίνακασ 5: Νοικοκυριά Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά Δ.Ε. (2011) 

Δθμοτικι ενότθτα Νοικοκυριά 2011 

Δ.Ε. ΡΙΚΕΜΙΟΥ 
(πρϊθν Κοιν. Ρικερμίου) 

2.565 

Δ.Ε ΑΦΘΝΑΣ 
(πρϊθν Δ. αφινασ) 4.681 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ 7.246 

 

Θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ που παρατθρείται κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν μθνϊν, 

είναι εμφανισ ςτθν παραγωγι των αποβλιτων, όπωσ αναλφεται ςτθν ενότθτα 4.1.1.  

 

3.3 ΣΘΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ 

ΡΑΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ 

Σφμφωνα με τθν απογραφι κτιρίων 2011 τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα ςυνολικά κτίρια ςτο Διμο 

αφινασ - Ρικερμίου ανζρχονται ςε 8.816, εκ των οποίων 8.373 είναι οι κατοικίεσ. 

Αναλυτικά, θ κατανομι των κτιρίων κατά χριςθ και Δ.Ε. φαίνεται ςτον ακόλουκο Ρίνακα:  

 
Ρίνακασ 6: Αρικμόσ κτιρίων και χριςθ ςτο Διμο αφινασ – Ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 
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Δ.Ε ΑΦΘΝΑΣ (πρϊθν 
Δ. αφινασ) 6.406 6.042 27 6 5 21 152 7 9 137 

Δ.Ε. ΡΙΚΕΜΙΟΥ (πρϊθν 
Κοιν. Ρικερμίου) 2.410 2.331 6 1 8 6 46 1 2 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ 

ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ 
8.816 8.373 33 7 13 27 198 8 11 146 

 

Βάςει των πλθκυςμιακϊν ςτοιχείων του Διμου, ςτθ Δ.Ε. αφινασ  αντιςτοιχεί 1 κατοικία ςε 

2,17 άτομα ενϊ ςτθ Δ.Ε. Ρικερμίου 1 κατοικία ςε 3,08  άτομα.  

 

Επίςθσ, ςτο Διμο, υπάρχουν 110 δθμόςια κτίρια, όπωσ εκκλθςίεσ, ςχολικά κτίρια, 

υπθρεςίεσ αλλά και κατοικίεσ.  
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Ρίνακασ 7: Φορζασ ιδιοκτθςίασ κτιρίων Διμου αφινασ – Ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

Φορζασ ιδιοκτθςίασ 
Σφνολο 
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Δθμόςιο 110 8 30 0 0 19 9 0 8 36 

Ιδιϊτθσ 8.700 8.364 3 7 13 8 185 8 2 110 

Και οι δφο 6 1 0 0 0 0 4 0 1 0 

 

Τζλοσ, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι το 81% των κτιρίων αλλά και των κατοικιϊν ζχουν 

μζχρι 2 ορόφουσ, ςε ςχζςθ με μικρό ποςοςτό των πολυκατοικιϊν (5% των ςυνολικϊν 

κτιρίων) οι οποίεσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτθ Δ.Ε. αφινασ. 

 
Ρίνακασ 8: Αρικμόσ ορόφων κτιρίων ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

Αρικμόσ ορόφων Σφνολο κτιρίων Κατοικίεσ 

Σφνολο Διμου 8.816 8.373 

Δεν υπάρχουν όροφοι πάνω από το ιςόγειο 

(ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ υπογείου) 
3.804 3.506 

1 όροφοσ 3.339 3.221 

2 όροφοι 1.249 1.226 

3-5 όροφοι 420 417 

6 και άνω όροφοι 4 3 

 

Σ’ ότι αφορά τα ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι και το 

είδοσ των παραγόμενων αποβλιτων του Διμου, ζχει γίνει καταγραφι των βαςικότερων 

χϊρων/ςθμείων περιλαμβάνοντασ ςχολικζσ μονάδεσ – χϊρουσ εκπαίδευςθσ, δθμαρχείο - 

δθμοτικά καταςτιματα, νοςοκομεία, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και λοιποφσ 

χϊρουσ. 
Ρίνακασ 9: Βαςικότεροι χϊροι - ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Διμο αφινασ-

Ρικερμίου 

ΣΧΟΛΕΙΑ - ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ 

1o NHΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Αγ. Χρυς.Σμφρνθσ & Ευβοϊκοφ 6 19009 22940-23423 

2ο ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ (24o x.λ.μ.) Διαςταφρωςθ αφινασ  

3ο ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Βεργίνασ (Κόκκινο Λιμανάκι)  

1ο ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΡΛΚΕΜΛΟΥ Κοντοράβδθ 9, Ρικζρμι  

2ο ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΡΛΚΕΜΛΟΥ Κοντοράβδθ 9, Ρικζρμι, 

EARLY FOOTSTEPS - Λδιωτικόσ Ραιδικόσ Στακμόσ - Νθπιαγωγείο Σμφρνθσ 11, Ρικζρμι  

1ο ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Ε. Αντωνιάδθ & Χρυς. Σμφρνθσ 10  

2ο ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Λεωφ. Μαρακϊνοσ 103 (24 χ.λ.μ.)  

3ο ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Βεργίνασ (Κόκκινο Λιμανάκι) 

4ο ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ 10, αφινα, 19009, ΑΤΤΛΚΘΣ 

http://www.vrisko.gr/details/2g0i_623b7b1_f707jaa56_21h_d2fac?what=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1&where=%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B9
http://www.vrisko.gr/details/b3a53i_b176c22b0734k6622672h5c7h?what=%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1&where=%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B9


ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            34 

1ο ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΡΛΚΕΜΛΟΥ Ολυμπιονικϊν 3, Ρικζρμι 

2ο ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΡΛΚΕΜΛΟΥ Μαρακϊνοσ 96 

1ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Αγ. Χρυςοςτ. Σμφρνθσ 10 

ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΡΛΚΕΜΛΟΥ 

1ο ΕΝΛΑΛΟ ΛΥΚΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Αγ. Χρυςοςτ. Σμφρνθσ κζςθ ''ΟΧΥΟ'' 

ΓΕΛ - ΓΕΝΛΚΟ ΛΥΚΕΛΟ ΡΛΚΕΜΛΟΥ 

Ε.Ρ.Α.Λ. – ΕΡΑ.Σ. ΑΦΘΝΑΣ  25ο χλμ. Λεωφ. Μαρακϊνοσ 

3ο Σ.Ε.Κ. ΑΦΘΝΑΣ  26ο χλμ. Λεωφ. Μαρακϊνοσ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΘΛΑ ΣΡΑΝΤΛΔΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ Χρ. Μαντίκα & Αντωνιάδθ Στράτου 16, αφινα 

ΔΘΜΟΤΛΚΟΣ ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ Δθμοκρατίασ 8, αφινα  

2οσ ΔΘΜΟΤΛΚΟΣ ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ  

ΛΔΛΩΤΛΚΟΣ ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ  PLAY SCHOOL Σιγθνοφ 7 & Μάντικα Χριςτου, αφινα 

ΛΔΛΩΤΛΚΟΣ ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΤΟ ΟΔΛΝΟ ΤΕΝΟ Τελάλθ 2, Οικιςμόσ Βγενά, αφινα 

ΛΔΛΩΤΛΚΟΣ ΡΑΛΔΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ  ΡΟΤΟΚΑΛΛ ΓΑΛΑΗΛΟ ΣΥΝΝΕΦΑΚΛ Δθμοκρατίασ 39, αφινα, 19009, 

ΑΤΤΛΚΘΣ  

ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ - ΤΑΡΕΗΕΣ 

ΔΘΜΑΧΕΛΟ - ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΑΦΘΝΑΣ Αραφθνίδων Αλων 12, 19009, Τ.Κ. 190 09 αφινα 

ΚΕΡ - ΚΕΝΤΟ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΟΛΛΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ  

ΑΣΤΥΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΑΦΘΝΑΣ Ρροποντίδοσ 6, αφινα 

ΕΛΤΑ - ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΤΑΧΥΔΟΜΕΛΑ ΑΕ  Βενιηζλου Ελευκερίου 2, αφινα - Ρλατεία Ταχυδρομείου  

ΟΤΕ - ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Τεχνικό Τμιμα Λειτουργιϊν Ρεδίου 

ΛΛΜΕΝΑΧΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ Ακτι Ραπανδρζου Ανδρζα 1, αφινα  

ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΛΛΜΕΝΟΣ ΑΦΘΝΑΣ Ακτι Ανδρζα Ραπανδρζου 

ALPHA BANK Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ 3, αφινα, 19009, ΑΤΤΛΚΘΣ  

ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ Αραφθνίδων Αλϊν 6, αφινα, 19009, ΑΤΤΛΚΘΣ 

PIRAEUS BANK - ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ ΑΕ 

ΚΟΛΝΟΤΘΤΑ ΡΛΚΕΜΛΟΥ (ΔΘΜΑΧΕΛΟ) 

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

ΧΩΟΙ ΑΣΚΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΚΟΛΥΜΒΘΤΘΛΟ ΑΦΘΝΑΣ (ΡΑΚΟ ΑΚΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΑΨΥΧΘΣ) 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΩΔΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ 

ΚΔΑΡ ΤΟ ΛΛΜΑΝΑΚΛ Αντωνιάδθ Στράτου 2 & Ευβοϊκοφ - ΚΕΝΤΟ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΡΑΛΔΛΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 

ΚΛΕΛΣΤΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΟ ΑΦΘΝΑΣ ΚΕΣΘ ΟΧΥΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΡΝΕΥΜΑΤΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΦΘΝΑΣ 

ΦΛΛΑΜΟΝΛΚΘ - κτίριο τθσ Ραλιάσ Κοινότθτασ αφινασ  

ΔΘΜ. ΚΛΝ/ΦΟΣ ϋϋΣΛΝΕ ΡΑΝΟΑΜΑϋϋ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΓΘΡΕΔΟ ΑΦΘΝΑΣ (Χριςτου Μαντίκα) 

http://www.vrisko.gr/details/633jak1h_e5433_6d_ak3a_f7h240e5i?what=%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3&where=%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.vrisko.gr/details/3c5_253g3a2jc55bdfc3bec32ib27k4d?what=%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3&where=%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.vrisko.gr/details/3c5_253g3a2jc55bdfc3bec32ib27k4d?what=%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3&where=%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.vrisko.gr/details/ad53dd5h621gc614b5d112a4c71ca21c?what=%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%91&where=%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.vrisko.gr/details/61120faebk0361dc63bcdd6e7035cfbc?what=%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F&where=%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.vrisko.gr/details/25b4b_7h4cab41231e5aak1e64ddca_2?what=%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82&where=%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΓΘΡΕΔΟ ΑΦΘΝΑΣ (Σκουφά) 

ΚΛΕΛΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΟ - ΔΛΩΝΘ ΡΛΚΕΜΛΟΥ 

ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΘ ΑΓΛΟΥ ΔΘΜΘΤΛΟΥ Βελανιδιάσ 7, αφινα 

ΡΑΛΔΛΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΟΛΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΕΛΣ ΔΘΜΟΥ ΗΩΓΑΦΟΥ αφινα 

ΑΝΑΜΟΦΩΤΛΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΑΕΝΩΝ - ΣΤΟΛΧΕΛΩΔΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ - ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΕΛΣ ΑΓΛΟΥ 

ΑΝΔΕΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ , ΙΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΚΛΡ. 

ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΛΑΣ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ & ΦΑΜΑΚΕΛΟ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΛΚΕΜΛΟΥ 

ΕΟΡΥΥ – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΑΦΘΝΑΣ  Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 26ο ΧΛΜ, 190 09 αφινα Αττικισ 

ΡΕΔΥ ΑΦΘΝΑΣ ΚΑΛ ΡΛΚΕΜΛΟΥ - ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΛΑΣ  

ΛΔΛΩΤΛΚΘ ΡΑΛΔΟΨΥΧΛΑΤΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ ΑΚΘΝΩΝ 

ΛΟΙΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΚΕΝΤΟ ΑΝΟΛΚΤΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ – ΡΛΚΕΜΛΟΥ, Κυπρίων 

Αγωνιςτϊν & Ρερρι Στεφάνου, αφινα 

ΤΑΡΕΗΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΚΑΛ ΟΥΧΩΝ ΡΛΚΕΜΛΟΥ, Δθμοτικό κατάςτθμα 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Ξενοδοχείο Αφρα  Αραφινιδϊν Αλϊν 3, αφινα 

Villa Argyro Θρϊων Ρολυτεχνείου 36, αφινα 

Akti Hotel Βικυνίασ 14, αφινα 

Ξενοδοχείο Ρικζρμι Λ. Μαρακϊνα 107, Ρικζρμι 

SUPERMARKET 

CARREFOUR ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ Φλζμινγκ, αφινα 

LIDL HELLAS  Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ & Αλεξίου Ζλλθσ, αφινα 

ΓΑΛΑΞΛΑΣ  Φλζμινγκ 67, αφινα  

ΒΕΟΡΟΥΛΟΣ - ΑΦΟΛ ΒΕΟΡΟΥΛΟΛ ΑΕΒΕ Φλζμινγκ 42, αφινα 

ΑΒ ΒΑΣΛΛΟΡΟΥΛΟΣ Αργοςτολίου 124 αφινα  

ΦΑΜΕΛΘΣ ΜΛΧΑΘΛ Ρρωτζωσ 11 αφινα 

ΑΒ ΒΑΣΛΛΟΡΟΥΛΟΣ Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 22Γ, Ρικζρμι 

ΣΚΛΑΒΕΝΛΤΘΣ Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 4 & Αφϊν Ξθντάρα 1  Ρικζρμι 

CARREFOUR ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ 21ο χλμ Λεωφόρου Μαρακϊνοσ, Ρικζρμι, 

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΕΣ 

Οδόσ Ρροφςςθσ, αφινα (κάκε Σάββατο) 

ΡΑΚΑ - ΡΛΑΤΕΙΕΣ 

ΡΑΚΟ ΚΑΑΜΑΝΛΘ, αφινα 

ΡΛΑΤΕΛΑ ΑΦΘΝΑΣ 

ΡΛΑΤΕΛΑ ΑΓΛΟΥ ΧΛΣΤΟΦΟΟΥ (ΡΛΚΕΜΛ) 

 

 

http://www.xo.gr/profile/profile-911427078/el/
http://www.vrisko.gr/details/ab27432f0ca66d7ece_b66c33b3j542f?what=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%20%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84&where=%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B1


ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            36 

3.4 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΟΤΑΞΙΚΕΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ 

3.4.1 Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια 
Ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου διακζτει κεςμοκετθμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο για τθ 

Δ.Ε. Ρικερμίου και τμιμα τθσ Δ.Ε. όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

 

Ρίνακασ 10: Θεςμοκετθμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο Διμου αφινασ - Ρικερμίου 

Θεςμοκετθμζνα Γ.Ρ.Σ. 

Ρικζρμι 270Δ/04 

Ζγκριςθ Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου (Γ.Ρ.Σ.) τθσ. 

Κοινότθτασ Ρικερμίου και τμιματοσ του Διμου 

αφινασ (Ν. Αττικισ) 

 

Οι κφριεσ χριςεισ γθσ που εντοπίηονται ςτο ΓΡΣ Ρικερμίου είναι αυτζσ τθσ κατοικίασ, του 

κζντρου διμου, του αςτικοφ και του περαςτικοφ πραςίνου. Τζλοσ, ορίηεται μία ηϊνθ 

εμβαδοφ περί τα 5ha θ οποία καταλαμβάνεται από βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 

(παραμζνουςεσ). Επίςθσ, μεγάλο τμιμα τθσ Δ.Ε. Ρικερμίου αλλά και τμιμα τθσ ΔΕ αφινασ 

βρίςκονται εντόσ των ορίων τθσ ηϊνθσ προςταςίασ του όρουσ “Ρεντζλθ” και ςυγκεκριμζνα 

εντόσ των ορίων των ηωνϊν Α’ και Γ’ όπωσ αυτζσ ορίηονται κακορίηονται από το Ρ.Δ. ΦΕΚ 

775Δ/1988.  

Στισ ακόλουκεσ εικόνεσ, απεικονίηεται το Γ.Ρ.Σ. Ρικερμίου όπωσ αυτό ιςχφει. 
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Εικόνα 2 : Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο Ρικερμίου (πθγι: http://www.organismosathinas.gr) 

 

http://www.organismosathinas.gr/


ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

            38 

3.4.2 Ηϊνθ Οικιςτικοφ Ελζγχου (Η.Ο.Ε.) Μεςογείων 
Σφμφωνα με το ΦΕΚ 199/Δ/06-03-2003, κακορίηονται χριςεισ γθσ και όροι και περιοριςμοί 

ςτθν εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμϊν προ του ζτουσ 1923 ευρφτερθ περιοχι 

Μεςογείων (Ν. Αττικισ) και ειδικότερα των Διμων Γζρακα, Ραλλινθσ, αφινασ, Γλυκϊν 

Νερϊν, Ραιανίασ, Σπάτων, Αρτζμιδοσ, Κρωπίασ και Μαρκοποφλου Μεςογαίασ και των 

κοινοτιτων Ανκοφςασ και Ρικερμίου, θ οποία περιοχι εμπίπτει εντόσ τθσ Ηϊνθσ Οικιςτικοφ 

Ελζγχου του Ν. Αττικισ (Ρ.Δ. 284/Δ/22.6.1983). 

Ειδικότερα κακορίηονται χριςεισ γθσ και όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ κατά περιοχζσ: 

- Ρεριοχζσ Α - Ηϊνεσ πραςίνου. 

- Ρεριοχζσ Β1 - Απολφτου προςταςίασ τοπίου, αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων. 

- Ρεριοχζσ Β2 - Μζςθσ προςταςίασ τοπίου, αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων. 

- Ρεριοχι Β3 - Αττικό Ράρκο. 

- Ρεριοχζσ Β4 - Βραυρϊνα. 

- Ρεριοχζσ Γ1 - Ηϊνθ ειδικισ ενίςχυςθσ παραδοςιακϊν και βιολογικϊν καλλιεργειϊν. 

- Ρεριοχζσ Γ2 - Γεωργικι γθ. 

- Ρεριοχζσ Δ - Ρεριαςτικισ κατοικίασ. 

- Ρεριοχζσ Ε - Επιτρζπονται οι χριςεισ κατοικία, κτίρια εκπαίδευςθσ-κοινωνικισ πρόνοιασ, 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

- Ρεριοχζσ Η - Τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων. 

- Ρεριοχζσ Θ - Ηϊνεσ υποδοχισ Β’ κατοικίασ. 

- Ρεριοχζσ Κ1 - Ραραλιακι ηϊνθ. 

- Ρεριοχζσ Κ2 - Αναψυχισ. 

- Ρεριοχζσ Λ - Ηϊνθ χονδρεμπορίου. 

- Ρεριοχζσ Κ1 - Ηϊνθ εγκαταςτάςεων δευτερογενοφσ και τριτογενοφσ τομζα. 

- Ρεριοχι Κ2 - Επιχειρθματικό Ράρκο. 

- Ρεριοχι Κ3 - Επιτρζπεται θ δθμιουργία Ράρκου Υψθλισ Τεχνολογίασ ςε ςυνδυαςμό με 
εγκαταςτάςεισ ΑΕΛ-ΤΕΛ. 

- Ρεριοχι Λ - Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

- Ρεριοχι Λ1 - Ηϊνθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων διμου αφινασ. 

- Ρεριοχζσ Μ - Ηϊνθ βιομθχανικϊν - βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων. 

 

Ακόμα, ςτο Άρκρο 3 Γενικζσ Διατάξεισ, παράγραφοσ 10 ορίηεται ότι: 

«ε όλεσ τισ περιοχζσ, πλθν των περιοχϊν Β και Θ, επιτρζπεται θ χωροκζτθςθ 

εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ απορριμμάτων, κακϊσ και ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ και 

μονάδων ανακφκλωςθσ απορριμμάτων, φςτερα από προζγκριςθ χωροκζτθςθσ ςφμφωνα με 

τθν διαδικαςία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 8 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 

69269/5387/24.10.1990 |(Β’678), όπωσ ιςχφει.  

Η ωσ άνω χωροκζτθςθ ςτθν περίπτωςθ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων τθσ περιοχισ Α 

επιτρζπεται μόνο εφόςον από τθ Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων αποδεικνφεται ότι 

δεν υπάρχει εναλλακτικι λφςθ.» 

Στθν ακόλουκθ εικόνα, απεικονίηεται θ Ηϊνθ Οικιςτικοφ Ελζγχου των Μεςογείων (ΦΕΚ 

199/Δ/06-03-2003). 
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Εικόνα 3 : ΗΟΕ Μεςογείων (πθγι:http://www.organismosathinas.gr) 
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3.4.1 Ρροεδρικό Διάταγμα προςταςίασ του όρουσ “Ρεντζλθ” 755/88 
 

Μεγάλο τμιμα του Διμου αφινασ – Ρικερμίου εμπίπτει ςτο από 26-8/21-10-1988 Ρ.Δ. 

(Δϋ755) με το οποίο κακορίηονται οι ηϊνεσ προςταςίασ του όρουσ Ρεντζλθ, των χριςεων και 

όρων δόμθςθσ αυτϊν. 

 

Στο Ρ.Δ. κακορίηονται επτά ηϊνεσ προςταςίασ ωσ εξισ: 

o Ηϊνθ Α, ωσ περιοχι αναψυχισ, ακλθτιςμοφ και γεωργικισ χριςθσ,  

o Ηϊνθ Β, ωσ περιοχι γεωργικισ χριςθσ, 

o Ηϊνθ Γ, ωσ περιοχι κατοικίασ και γεωργικισ χριςθσ, 

o Ηϊνθ Δ, ωσ περιοχι αναψυχισ,  

o Ηϊνθ Ε, ωσ ηϊνθ λατομικισ χριςθσ, 

o Ηϊνθ ΣΤ, ωσ περιοχι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και αναψυχισ και  

o Ηϊνθ Η, ωσ περιοχι αναψυχισ, πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και ακλθτιςμοφ. 

 

Σε όλεσ τισ περιοχζσ επιτρζπεται θ ανζγερςθ υποδομϊν αποκλειςτικά για τισ χριςεισ που 

αναπτφςςονται ςε κάκε ηϊνθ. 

 

 
Εικόνα 4 : Ηϊνεσ προςταςίασ του όρουσ «Ρεντζλθ» ςφμφωνα με το Ρ.Δ. ΦΕΚ 775Δ/1988 
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4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΩΝ 

ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

Ο Διμοσ αφινασ-Ρικερμίου  είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυλλογι των ςτερεϊν αποβλιτων των 

Δ.Ε. αφινασ και Ρικερμίου. Ιδθ ςτο Διμο λειτουργοφν προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ 

διαφόρων ρευμάτων αποβλιτων (ςυςκευαςίεσ, ΑΘΘΕ, γυαλί, κα.) ενϊ τα ςφμμεικτα αςτικά 

ςτερεά απόβλθτα οδθγοφνται προσ τελικι επεξεργαςία/διάκεςθ ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ. 

4.1.1 Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ Α.Σ.Α. – Υφιςτάμενθ Διαχείριςθ  
Για τθν εκτίμθςθ των ςυνολικά παραγόμενων ποςοτιτων ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ-

Ρικερμίου, λαμβάνονται ςτοιχεία για τα ςφμμεικτα απόβλθτα που οδθγοφνται ςτο Χ.Υ.Τ.Α. 

Φυλισ, αλλά και για τα απόβλθτα που ςυλλζγονται χωριςτά.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία ηυγολογίων του ΕΔΣΝΑ (για τα ζτθ 2011-2014), οι ποςότθτεσ των 

αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου αφινασ-Ρικερμίου που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ 

Φυλισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ογκωδϊν και πράςινων αποβλιτων και του 

υπολείμματοσ από το ΚΔΑΥ) για τα ζτθ 2011- 2014, είναι οι εξισ.  

 

Ρίνακασ 11: Ροςότθτεσ Α.Σ.Α. Διμου αφινασ - Ρικερμίου που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ 

Φυλισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ογκωδϊν & πράςινων και του υπολείμματοσ από το 

ΚΔΑΥ) 

Ζτθ Ροςότθτεσ προσ ΧΥΤΑ 
(tn)* 

υκμόσ 
Μεταβολισ 

2011 13.292 - 

2012 10.908 -17,93% 

2013 11.218 2,84% 
2014 10.077 -10,17% 

* Ρθγι δεδομζνων: 

- Για το ζτοσ 2011 οι ποςότθτεσ ζχουν λθφκεί από ςτοιχεία του Οδθγοφ του ΕΔΣΝΑ 

- Για τα ζτθ 2012-2014, ζχουν λθφκεί ςτοιχεία από το Διμο αφινασ - Ρικερμίου (από ηυγολόγια 

του ΕΔΣΝΑ) 

 

Επίςθσ, οι ποςότθτεσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ του Διμου αφινασ-Ρικερμίου που 

ςυλλζγονται και οδθγοφνται ςτο Κ.Δ.Α.Υ. για τα ζτθ 2011-2014 φαίνονται ςτον ακόλουκο 

πίνακα. 

 

Ρίνακασ 12: Ανάλυςθ ποςοτιτων αποβλιτων ςυςκευαςιϊν Διμου αφινασ-Ρικερμίου 

Ζτοσ Ροςότθτεσ προσ ΚΔΑΥ* 

Μεικτά (tn) Υπόλειμμα (tn) Κακαρά 
Ανακυκλϊςιμα (tn) 

Ροςοςτό 
Υπολείμματοσ 

2011 1.107 420 687 38% 

2012 973 438 535 45% 

2013 827 372 455 45% 
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2014 435 196 239 45% 
* Ρθγι δεδομζνων: 

- Για το ζτοσ 2011 οι ποςότθτεσ ζχουν λθφκεί από ςτοιχεία του Οδθγοφ του ΕΔΣΝΑ. 

- Για τα ζτθ 2012-2014, ζχουν λθφκεί ςτοιχεία από το Διμο αφινασ – Ρικερμίου με τθν 

παραδοχι ότι τα κακαρά ανακυκλϊςιμα αποτελοφν το 55% των μεικτϊν απορριμμάτων (από 

ηυγολόγια του ΕΔΣΝΑ). 

 

Πςον αφορά τα Απόβλθτα Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν (ΑΦΘΣ), βάςει τθσ απολογιςτικισ 

ζκκεςθσ τθσ ΑΦΘΣ για το ζτοσ 2013, ςτθν Αττικι ςυλλζχκθκαν 75,39 gr/κατ. Βάςει αυτοφ 

του ςυντελεςτι, ςτο Διμο αφινασ – Ρικερμίου εκτιμάται ότι ςυλλζγονται ≈1,5 tn 

αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρονικϊν ςτθλϊν.  

 

Για τα Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), τα διακζςιμα ςτοιχεία 

του Διμου αφοροφν τα ζτθ 2011-2014 και θ ποςότθτα των αποβλιτων που ςυλλζχκθκε ανά 

ζτοσ εκτιμάται περίπου ςε 7,5 tn. 

 

Πςον αφορά τθ χωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ, ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) εκτιμάται ότι ςυνζλεξε 1 

tn γυαλιοφ περίπου το 2014. 

 

Τζλοσ, ςτο Διμο ςε ςυνεργαςία με τον ΕΔΣΝΑ, πραγματοποιείται χωριςτι ςυλλογι ζντυπου 

χαρτιοφ. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Διμου, κατά το ζτοσ 2014 ςυλλζχκθκαν 80 τόνοι 

ζντυπου χαρτιοφ.  

 

Συνοψίηοντασ, ςτον παρακάτω πίνακα φαίνονται ςυνολικά οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ ΑΣΑ 

ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου: 

 

Ρίνακασ 13: Συνολικά παραγόμενεσ ποςότθτεσ ΑΣΑ  

  ΧΩΙΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΕΝΤΙΚΘ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ - 

ΤΑΦΘ 

 Σφνολο 
παραγόμενων 

ΑΣΑ 

ΚΔΑΥ Χωριςτι 
ςυλλογι 
Γυαλιοφ 

ΑΘΘΕ - 
Φορθτζσ 

Θλεκτρικζσ 
Στιλεσ 

Σφμμεικτα 
προσ ΧΥΤΑ  Μεικτά Υπόλειμμα Κακαρά 

Ανακυκλ. 

2011 12.872 1.107 420 687 - 7,5 13.292 

2012 10.471 973 438 535 - 7,5 10.908 

2013 10.846 827 372 455 - 9,0 11.218 

2014 9.881 435 196 239 81 9,0 10.077 

 

Από τα άνω ςτοιχεία, παρατθρείται μείωςθ των ποςοτιτων των ςυνολικά παραγόμενων  

αποβλιτων ςτο Διμο τα τελευταία τζςςερα ζτθ, κακϊσ και μείωςθ των ποςοτιτων 

αποβλιτων ςυςκευαςιϊν που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ (ενδεχομζνωσ να οφείλεται 

ςτθ μείωςθ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων αυτϊν). Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

ζκκεςθσ, λαμβάνεται ςτακερι παραγωγι για τα επόμενθ ζτθ και ίςθ με αυτι του ζτουσ 
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2014. Αυτό γιατί θ γενικι τάςθ ςτθν παραγωγι των αποβλιτων, είναι πτωτικι λόγω του ότι 

αντανακλά τθν πτωτικι τάςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ λόγω τθσ χρθματοπιςτωτικισ 

και οικονομικισ κρίςθσ. Ρρζπει ςε αυτό το ςθμείο να τονιςτεί ότι ο Διμοσ αφινασ – 

Ρικερμίου δεςμεφεται ςτουσ ςτόχουσ του παρόντοσ ςχεδίου όςον αφορά τθν επίτευξθ των 

% ποςοςτϊν χωριςτισ ςυλλογισ, ανακφκλωςθσ, επανάχρθςθσ κλπ και όχι ςτθν ποςότθτα 

των απορριμμάτων ωσ απόλυτο μζγεκοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το παρόν ςχζδιο, ωσ προσ τισ 

ποςότθτεσ των απορριμμάτων, κα επικαιροποιείται κάκε φορά που προκφπτουν νζα 

δεδομζνα και μετριςεισ.  

 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι κατά το ζτοσ 2014 μόνο το 5% κβ. των ςυνολικϊν 

παραγόμενων ΑΣΑ ςυλλζγεται χωριςτά, εκ των οποίων 3,2% αξιοποιείται (μζςω 

ανακφκλωςθσ), ενϊ το υπόλοιπο 96,8% κ.β. οδθγείται ωσ ςφμμεικτα απόβλθτα, ςτθν ΟΕΔΑ 

Φυλισ που ςτθν παροφςα φάςθ καταλιγει για ταφι.  

 

Αξίηει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι θ παραγωγι των ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ εμφανίηει εποχικι 

διακφμανςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ λόγω του παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ (εξοχικζσ 

κατοικίεσ), τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ αλλά και τθσ εποχικισ 

παραγωγισ των πράςινων αποβλιτων (κλαδζματα, κακαριςμόσ οικοπζδων, κλπ.). Θ 

διακφμανςθ των ςφμμεικτων ΑΣΑ απεικονίηεται για τα τρία τελευταία ζτθ ςτο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 

 
Διάγραμμα 1: Εποχικι διακφμανςθ ςτθν παραγωγι των ΑΣΑ 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν άνω παραγωγι Α.Σ.Α. για  το ζτοσ 2014 (10.406 tn/ ζτοσ) και 

δεδομζνου του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου αφινασ-Ρικερμίου που ανζρχεται ςε 

20.266 μόνιμουσ κατοίκουσ (Ρθγι ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), προκφπτει ότι θ μζςθ παραγωγι ανά 

κάτοικο είναι περίπου 1,41 kg/day (513,5 kg/ζτοσ), θ οποία είναι περίπου 13% υψθλότερθ 

από τθ μζςθ ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα απορριμμάτων ςε εκνικό επίπεδο 1,25 kg/day 

(457kg/ζτοσ) ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat 2011.  

 

 



 
ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

 

 

                       44 

4.1.2 Ροιοτικι Σφνκεςθ Α.Σ.Α. 
Στο Διμο αφινασ-Ρικερμίου δεν ζχει πραγματοποιθκεί κάποια μελζτθ για τθν εξακρίβωςθ 

τθσ ςφςταςθσ των Α.Σ.Α. ςφμφωνα με τθν παραπάνω κατθγοριοποίθςθ. Για τουσ ςκοποφσ 

του παρόντοσ ςχεδίου χρθςιμοποιοφνται ςτοιχεία τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Ανακεϊρθςθσ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Στερεϊν 

Αποβλιτων (Λοφλιοσ 2014), θ οποία ζχει ωσ εξισ:  

 

 

Ρίνακασ 14: Ροιοτικι ςφςταςθ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων  

Υλικό % (κ.β.) 

Οργανικό 44,30% 

Χαρτί - Χαρτόνι 22,20% 

Ρλαςτικά 13,90% 

Μζταλλα 3,90% 

Γυαλί 4,30% 

Ξφλο 4,60% 

Λοιπά 6,80% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Εξειδικεφοντασ τθν ποιοτικι ςφςταςθ των ΑΣΑ που δίνεται ςτο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων για το Διμο αφινασ-Ρικερμίου και βάςει εκτιμιςεων του Διμου, προκφπτουν 

τα εξισ επιμζρουσ είδθ αποβλιτων ςτα ΑΣΑ:  

 

Ρίνακασ 15: Ρροτεινόμενθ ποιοτικι ςφςταςθ ΑΣΑ Διμου αφινασ-Ρικερμίου  

  Ροιοτικι 
Σφςταςθ 

(κ.β.) 

Ραραγόμενεσ 
Ροςότθτεσ 

(tn) 

Οργανικό κλάςμα 34% 3.538 

Ρράςινα 13% 1.353 

Χαρτί - Χαρτόνι 22% 2.289 

Ρλαςτικά 14% 1.457 

Μζταλλα 4% 416 

Γυαλί 4% 416 

Ξφλο 2% 208 

Λοιπά (ΑΘΘΕ, Μπαταρίεσ) 3% 312 

Αδρανι  4% 416 

Σφνολο  100% 10.406 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα πράςινα απόβλθτα αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ςτα 

ςυνολικά ΑΣΑ του Διμου, ενϊ εντοπίηονται και αδρανι απόβλθτα από τθ μθ οργανωμζνθ 

διαχείριςι τουσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ, τα οποία ο Διμοσ καλείται να ςυλλζξει και να 

διαχειριςτεί.  
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4.1.3 Υφιςτάμενεσ Δράςεισ Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 
και χωριςτισ ςυλλογισ ΑΣΑ  

Στο Διμο αφινασ - Ρικερμίου υλοποιείται μία ςειρά δράςεων χωριςτισ ςυλλογισ των ΑΣΑ 

ςε ςυνεργαςία με ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ και ιδιϊτεσ ι κοινωνικοφσ φορείσ.  

 

 Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν: Ο Διμοσ αφινασ-Ρικερμίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ 

ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 

για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ (χαρτί, 

πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο).  

 Ξεχωριςτι ςυλλογι Γυαλιοφ: Ζχουν τοποκετθκεί ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου 

(πλατείεσ). ειδικοί κάδοι για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ του γυαλιοφ 

ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 Ανακφκλωςθ θλεκτρικϊν – θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Ο Διμοσ ζχει υπογράψει 

ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για ςυλλογι και μεταφορά θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν με τθ Φωτοκφκλωςθ. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ ζχει 

τοποκετθκεί container ςυλλογισ ςε κεντρικό ςθμείο του Διμου αφινασ-

Ρικερμίου. 

 Ανακφκλωςθ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν. Θ ςυλλογι των αποβλιτων φορθτϊν 

θλεκτρικϊν ςτθλϊν – μπαταριϊν γίνεται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία 

του Διμου αφινασ-Ρικερμίου (ςχολεία, δθμοτικά και δθμόςια κτίρια. κλπ.) κακϊσ 

και εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΑΦΘΣ Α.Ε. 

 Ανακφκλωςθ Υφαςμάτων. Για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ μεταχειριςμζνων ειδϊν 

ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία RECYCOM ζχει 

τοποκετιςει 7 ςθμεία ςυλλογισ ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου. 

 Ανακφκλωςθ ζντυπου χαρτιοφ. Σε ςυνεργαςία με τον ΕΔΣΝΑ ςτο Διμο ζχει 

αναπτυχκεί δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ με τθν εγκατάςταςθ 34 κάδων 

ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ.  

 Κοινωνικό Ραντοπωλείο – ΚΑΡΘ – Δθμοτικι Βιβλιοκικθ.  Στο πλαίςιο τθσ 

κοινωνικισ μζριμνασ, ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου λειτουργεί Κοινωνικό 

Ραντοπωλείο όπου διανζμονται, ςε τακτικι βάςθ, εκτόσ από τρόφιμα. 

μεταχειριςμζνα είδθ ζνδυςθσ, υπόδυςθσ, βιβλία και παιχνίδια. Επίςθσ 

μεταχειριςμζνα βιβλία, τα οποία βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, ςυγκεντρϊνονται 

ςτο ΚΑΡΘ κακϊσ και ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ του Διμου. 

 Τθγανζλαια. Σε οριςμζνα super markets του Διμου ζχουν εγκαταςτακεί κάδοι 

ςυλλογισ τθγανελαίων. 

 Συλλογι και ανακφκλωςθ πλαςτικϊν καπακιϊν. Στο Διμο ςυλλζγονται πλαςτικά 

καπάκια με ςκοπό να παραδοκοφν ςε εταιρεία θ οποία με τθ ςειρά τθσ ςυμβάλλει 

οικονομικά ςτθν αγορά αναπθρικϊν καροτςιϊν. 
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4.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

 

4.2.1 Υφιςτάμενεσ υποδομζσ ςυλλογισ και μεταφόρτωςθσ 
Σφμφωνα με ςτοιχεία του Διμου, θ υπθρεςία αποκομιδισ διακζτει 11 απορριμματοφόρα 

(Α/Φ) κακϊσ και 11 λοιπά μθχανιματα-οχιματα. Τα χαρακτθριςτικά των Α/Φ του Διμου 

αφινασ – Ρικερμίου κακϊσ και των λοιπϊν μθχανθμάτων-οχθμάτων φαίνονται ςτον 

ακόλουκο Ρίνακα.  

 
Ρίνακασ 16: Χαρακτθριςτικά Α/Φ οχθμάτων του Δ. αφινασ – Ρικερμίου 

α/α ΤΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ 

1.  Απορριμματοφόρο ϋΑριςτθ MERCEDES 

2.  Απορριμματοφόρο ϋΑριςτθ MERCEDES 

3.  Απορριμματοφόρο ϋΑριςτθ MERCEDES 

4.  Απορριμματοφόρο Καλι MERCEDES 

5.  Απορριμματοφόρο Καλι MERCEDES 

6.  Απορριμματοφόρο Μζτρια MERCEDES 

7.  Απορριμματοφόρο Μζτρια IVECO 

8.  Απορριμματοφόρο ϋΑριςτθ MERCEDES 

9.  Απορριμματοφόρο Καλι MERCEDES 

10.  Απορριμματοφόρο Μζτρια MERCEDES 

11.  Απορριμματοφόρο Κακι MERCEDES 

12.  Θμιφορτθγό Καλι NISSAN 

13.  Θμιφορτθγό Μζτρια FORD 

14.  Θμιφορτθγό Μζτρια PIAGGIO 

15.  Καλακοφόρο Μζτρια MERCEDES 

16.  Καλακοφόρο Καλι IVECO 

17.  Τράκτορασ 
μεταφοράσ containers Κακι MERCEDES 

18.  Τράκτορασ 
μεταφοράσ containers Μζτρια MERCEDES 

19.  Ρλυντιριο κάδων Μζτρια MERCEDES 

20.  Ρολυμθχάνθμα ϋΑριςτθ JCB 

21.  Τρακτζρ Μζτρια BELARUS 

22.  Φορτθγό Μζτρια MERCEDES 

23.  Κλαδοκρυματιςτισ ϋΑριςτθ HAAS 

 

Θ αποκομιδι των ςφμμεικτων αποβλιτων γίνεται 7 φορζσ τθν εβδομάδα. Θ αποκομιδι των 

ςυμμείκτων αποβλιτων πραγματοποιείται από 6 απορριμματοφόρα, τα οποία κατά τισ 

θμζρεσ αιχμισ (ςυνικωσ Δευτζρα, Ραραςκευι και κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν 

μθνϊν) εκτελοφν 2-3 δρομολόγια ζκαςτο. Τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ εκτελοφν κατά μζςο όρο 1 

δρομολόγιο/θμζρα. 

Θ αποκομιδι των ανακυκλωςίμων πραγματοποιείται από 1 απορριμματοφόρο το οποίο 

κατά μζςο όρο εκτελεί 1 δρομολόγιο/θμζρα. 
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Κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, από το Διμο προσ το ΧΥΤΑ Φυλισ εκτελοφνται κατά μζςο 

όρο 2 δρομολόγια/θμζρα, ενϊ κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν μθνϊν εκτελοφνται κατά 

μζςο όρο 3 δρομολόγια/θμζρα.  

 

4.2.1.1 τακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 
Ο Διμοσ αφινασ-Ρικερμίου διακζτει τοπικό Στακμό μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ), 

που βρίςκεται ςτθν περιοχι «Ρεριβολάκια» τθσ Δ.Ε. αφινασ. Ο ΣΜΑ διακζτει ονομαςτικι 

δυναμικότθτα 120t/d, εντοφτοισ ακόμα και ςτθν περίοδο αιχμισ, θ μεταφόρτωςθ 

απορριμμάτων δεν υπερβαίνει τουσ 30t/d. Ο Διμοσ βρίςκεται ςε διαδικαςία αδειοδότθςθσ 

του ΣΜΑ. Στο χϊρο του ΣΜΑ επίςθσ βρίςκονται:  

• το αμαξοςτάςιο του Διμου 

• ςυνεργείο 

• πρατιριο υγρϊν καυςίμων 

Θ μεταφόρτωςθ γίνεται με ςφςτθμα 1 ςτακερισ πρζςασ με χοάνθ ι οποία ςυμπιζηει τα 

απορρίμματα ςε μεταλλικό container. Θ πρζςα δζχεται τα απορρίμματα με απευκείασ 

εκκζνωςθ του απορριμματοφόρου οχιματοσ ςε αυτι. Τα container απομακρφνονται από το 

ΣΜΑ με φορτθγό όχθμα που φζρει διάταξθσ ανζλκυςθσ με γάντηο. Τα container 

τοποκετοφνται και προςαρτϊνται ςτθν πρζςα με τθ βοικεια του οχιματοσ μεταφοράσ.  

 

4.2.1.2 Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ πραςίνων 
Τα πράςινα – κλαδζματα που ςυλλζγονται ςτο Διμο, ςυγκεντρϊνονται προςωρινά ςε 

δθμοτικό χϊρο ζκταςθσ περί τα 8,5 ςτρ. όπου λαμβάνει χϊρα και ο τεμαχιςμόσ τουσ. Ο 

χϊροσ βρίςκεται επί τθσ οδοφ Αρίωνοσ βορείωσ τθσ περιοχισ «Βζνια» ςε απόςταςθ 1300μ 

περίπου από τον ΣΜΑ. Στα άμεςα ςχζδια του Διμου είναι θ μετεγκατάςταςθ το χϊρου. Με 

το παρόν ςχζδιο προτείνεται θ προςωρινι αποκικευςθ να μετεγκαταςτακεί ςε ζκταςθ 

εντόσ των εγκαταςτάςεων του κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου (βλ. Ρροτεινόμενεσ δράςεισ) 

όπου κα λαμβάνει χϊρα και ο τεμαχιςμόσ των πραςίνων με τον υφιςτάμενο 

κλαδοκρυματιςτι.  

 

4.2.1.3 Κάδοι ςυλλογισ ςυμμείκτων 

Στο Διμο αφινασ - Ρικερμίου υπάρχουν τοποκετθμζνοι περίπου 1.350 κάδοι 

απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 1.100 lt. Σθμειϊνεται πωσ ςφμφωνα με ςτοιχεία από το 

Διμο, κάκε χρόνο υπάρχει ανάγκθ προμικειασ περίπου 400 νζων κάδων ϊςτε να 

καλφπτεται πλιρωσ το ςφνολο των γειτονιϊν του Διμου.  

 

4.2.1.4 Κάδοι ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν (μπλε κάδοι) 

Ο Διμοσ αφινασ-Ρικερμίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία 

Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των δθμοτικϊν αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ του Διμου (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο). Το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ 

εφαρμόηεται με 450 κάδουσ ανακφκλωςθσ (μπλε κάδοι) 1.100 lt (1 κάδοσ για 45 μόνιμουσ 

κατοίκουσ). 
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4.2.1.5 υλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν  
Για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ, ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρεία 

Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) ζχει τοποκετιςει 4 κϊδωνεσ ςυλλογισ γυαλιοφ 

(3 ςτθ Δ.Ε. αφινασ και 1 ςτθ Δ.Ε. Ρικερμίου). 

 

4.2.1.6 υλλογι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 
Για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ μεταχειριςμζνων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ο Διμοσ ςε 

ςυνεργαςία με τθν εταιρεία RECYCOM ζχει τοποκετιςει 7 ςθμεία ςυλλογισ ςε κεντρικά 

ςθμεία του Διμου: 

 Λ. Φλζμινγκ (ςτο πρατιριο ΕΚΟ) 

 Καλλιτεχνοφπολθ (ςτο cafe Αρετοφςα) 

 Βας. Ξυνταρα (δίπλα ςτον Μαρινόπουλο) 

 Λ. Αχαιϊν - Ντράφι (διπλα ςε παιδικθ χαρά) 

 Οδόσ Βεργίνασ - Διϊνθ (δίπλα ςτα γραμματοκιβϊτια) 

 Οδόσ Ταχγζτου - Διϊνθ (διπλά ςτθν παιδικι χαρά) 

 Αγ. Σπυρίδωνα - Διϊνθ 

 

4.2.1.7 υλλογι ζντυπου χαρτιοφ  
Σε ςυνεργαςία με τον ΕΔΣΝΑ, ςτο Διμο ζχει αναπτυχκεί δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ 

με τθν εγκατάςταςθ 34 κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ (κάδοι με κίτρινο καπάκι) 

ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου, δθμοτικά κτίρια, κεντρικά ςθμεία των δθμοτικϊν ενοτιτων 

κλπ. Θ ςυλλογι γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ.  

 

4.2.1.8 υλλογι αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν (ΑΦΗ) 
Πςον αφορά τουσ κάδουσ για τθ ςυλλογι Αποβλιτων ΦΘΣ αυτοί είναι τοποκετθμζνοι ςε 

δθμόςια - δθμοτικά κτιρια, δθμοτικά ςχολεία, εμπορικά καταςτιματα, τράπεηεσ κλπ και θ 

ςυλλογι των αποβλιτων ΦΘΣ πραγματοποιείται από τθν εταιρεία ΑΦΘΣ ΑΕ. 

 

4.2.2 Υφιςτάμενο προςωπικό 
Σφμφωνα με ςτοιχεία του Διμου, το ςυνολικά απαςχολοφμενο προςωπικό ςτθν υπθρεςία 

κακαριότθτα του Διμου αφινασ- Ρικερμίου είναι το εξισ: 

 15 Εργαηόμενοι ςτθν Κακαριότθτα 

 2 Επόπτεσ 

 14 Οδθγοί Βαρζων Οχθμάτων. 

 

 

4.3 ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

Στθν παροφςα ενότθτα αναλφεται το ετιςιο λειτουργικό κόςτοσ του Διμου αφινασ-

Ρικερμίου  που αφορά ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου για το ζτοσ 2014. 

 

Για τθν εκτίμθςθ του πραγματικοφ ςυνολικοφ ετιςιου κόςτουσ που αφορά ςτθν 

υφιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου αναλφεται το υφιςτάμενο κόςτοσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων, ςφμφωνα με ςτοιχεία του ςυνολικοφ απολογιςτικοφ πίνακα 
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δαπανϊν του ζτουσ 2014 από τισ Υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ (Κ.Α. 20) 

και τισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ (Κ.Α. 00-6151 & 00-6721) του Διμου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

ακόλουκα:  

 Από τον ςυνολικό απολογιςτικό πίνακα δαπανϊν του ζτουσ 2014 των Υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ οι δαπάνεσ που 

αφοροφν ςτον θλεκτροφωτιςμό των οδϊν και πλατειϊν (κόςτοσ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, κόςτοσ προμικειασ φωτιςτικϊν ςωμάτων οδϊν, λαμπτιρων, 

θλεκτρολογικοφ και καταςκευαςτικοφ υλικοφ, κλπ.) κακϊσ και λοιπζσ δαπάνεσ που 

δεν ςχετίηονται άμεςα με τθ διαχείριςθ αποβλιτων.  

 Πςον αφορά ςτο κόςτοσ προςωπικοφ, οι δαπάνεσ για τισ αποδοχζσ και τισ 

εργοδοτικζσ ειςφορζσ των μόνιμων υπαλλιλων κακϊσ και των υπαλλιλων με 

ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου ζχουν λθφκεί υπόψθ 

ςε ποςοςτό 60%.  

 Σ’ ότι αφορά τα κόςτθ οχθμάτων, κεωρείται ότι τα κόςτθ των Α/Φ οχθμάτων και 

των λοιπϊν οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 80% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ των οχθμάτων των 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ.  

Συνοψίηοντασ, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται θ ανάλυςθ του υφιςτάμενου κόςτουσ 

που αφορά ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου αφινασ - Ρικερμίου.  
 

Ρίνακασ 17: Απολογιςτικόσ πίνακασ δαπανϊν που αφοροφν ςτο υφιςτάμενο κόςτοσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου αφινασ - Ρικερμίου για το ζτοσ 2014 
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Δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΘ κ.λπ. Ραρόχων) 
από τθν είςπραξθ τελϊν και φόρων 

80.702,76 60% 48.422 € 

Ειςφορά υπζρ Συνδζςμου Διμων και 
Κοινοτιτων 

449.221,50 100% 449.222 € 

Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

657.186,89 60% 394.312 € 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και 
για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυχτερινζσ 
ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 
(αορίςτου χρόνου) 

41.915,25 60% 25.149 € 

Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

174.459,98 60% 104.676 € 
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Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και 
για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυχτερινζσ 
ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 
(αορίςτου χρόνου) 

9.859,21 60% 5.916 € 

Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

58.237,02 60% 34.942 € 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και 
για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυχτερινζσ 
ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

1.600,17 60% 960 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ ΤΥΔΚΥ/Ε 84.866,77 60% 50.920 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ ΤΕΑΔΥ 20.516,38 60% 12.310 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ ΚΣΚΥ 7.601,15 60% 4.561 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ ΤΕΑΔΥ-
Βαρζα 

2.977,50 60% 1.787 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ ΤΣΜΕΔΕ 3.327,12 60% 1.996 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζσ ΚΥΤ 1.245,60 60% 747 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με 
ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου 

55.019,38 60% 33.012 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου 
προςωπικοφ υπζρ ΛΚΑ 

17.203,46 60% 10.322 € 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ απαςχολοφμενων 
μζςω προγραμμάτων κοινωφελοφσ 
χαρακτιρα 

11.608,65 60% 6.965 € 

Ρρομικεια γάλακτοσ για το 
εργατοτεχνικό προςωπικό του ζτουσ 
2014 

30.015,33 80% 24.012 € 

Ρρομικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ 
(Μ.Α.Ρ.) 

13.839,04 80% 11.071 € 

Μιςκϊματα επίπλων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ και ςκευϊν και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ 

369,00 60% 221 € 

LEASING Μθχανθμάτων 4.487,58 80% 3.590 € 

LEASING μεταφορικϊν μζςων 60.560,44 80% 48.448 € 

Αςφάλιςτρα μθχανθμάτων-Τεχνικϊν 
εγκαταςτάςεων 

1.816,00 80% 1.453 € 

Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 11.623,00 80% 9.298 € 

Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν 
μζςων 

95.428,35 80% 76.343 € 

Ρρομικεια ελαςτικϊν αυτοκινιτων 
κακαριότθτασ 

14.996,65 100% 14.997 € 

Συντιρθςθ ελαςτικϊν αυτοκινιτων 
κακαριότθτασ 

284,50 100% 285 € 

Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν 
μθχανθμάτων 

399,00 80% 319 € 
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Συντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ 
εξοπλιςμοφ 

209,10 80% 167 € 

Τζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν 
αυτοκινιτων 

1.855,00 80% 1.484 € 

Λοιπά τζλθ κυκλοφορίασ 1.168,61 80% 935 € 

Τζλθ ΚΤΕΟ 1.637,30 80% 1.310 € 

Λοιποί φόροι τζλθ 426,00 80% 341 € 

Τζλθ διοδίων 15.000,00 100% 15.000 € 

Μεταφορζσ εν γζνει 282,90 80% 226 € 

Δθμοςίευςθ προκυριξεων 4.454,49 80% 3.564 € 

Λοιπζσ δαπάνεσ γενικισ φφςεωσ 392,95 80% 314 € 

Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για 
κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 

142.595,26 80% 114.076 € 

Ρρομικεια τθλεςκοπικοφ 
παντοφορτωτι με ενιςχυμζνα λάςτιχα 

73.704,00 100% 73.704 € 

Κακαριςμόσ Δθμοτικϊν χϊρων για 
πυροπροςταςία 

24.475,77 100% 24.476 € 

Κακαριςμοί δθμοτικϊν χϊρων από 
φερτά υλικά 

2.913,62 100% 2.914 € 

Μελζτθ ανακφκλωςθσ για το Διμο 
αφινασ-Ρικερμίου (Σκοπιμότθτα και 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ Διαχείριςθσ 
πράςινων αποβλιτων) (Σ) 

7.000,00 100% 7.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
1.621.766 € 

 
Σφμφωνα με τα παραπάνω, τo υφιςτάμενο ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 

του Διμου για το ζτοσ 2014, ανζρχεται ςε περί 1,62 εκατ. ευρϊ. Κατ’ επζκταςθ, το 

υφιςτάμενο ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ ανά τόνο παραγόμενων αποβλιτων ανζρχεται ςε  

≈155,85 €/tn (10.406 tn), ενϊ ανά κάτοικο ανζρχεται ςε ≈80,02 €/κάτοικο. 

 

Το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου αφινασ-Ρικερμίου για το ζτοσ 2014 

αναλφεται ςε κόςτοσ ςυλλογισ-μεταφοράσ και κόςτοσ διάκεςθσ ωσ ακολοφκωσ: 

Ρίνακασ 18: Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων Διμου αφινασ - Ρικερμίου για το ζτοσ 2014 

Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων - 2014 € ανά τόνο 

Κόςτοσ διάκεςθσ (τζλοσ ΕΔΣΝΑ) 449.222 € 43,17 € 

Κόςτοσ ςυλλογισ-μεταφοράσ* 1.172.545 € 112,68 € 

Συνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ 1.621.766 € 155,85 € 

*ςυμπεριλαμβάνονται και τα δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΗ) για είςπραξθ τελϊν κακαριότθτασ 
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Ειδικότερα, ςφμφωνα με τον απολογιςτικό πίνακα δαπανϊν του ζτουσ 2014 του Διμου Ρ 

αφινασ-Ρικερμίου, οι δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν υφιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

περιλαμβάνονται ςτισ ακόλουκεσ κφριεσ κατθγορίεσ εξόδων: 

 Κόςτοσ Προςωπικοφ: αποδοχζσ, εργοδοτικζσ ειςφορζσ, λοιπζσ παροχζσ (προμικεια 

γάλακτοσ κλπ). 

 Κόςτοσ Οχθμάτων: ςυντιρθςθ οχθμάτων, προμικεια ανταλλακτικϊν, αςφάλιςτρα 

και τζλθ κυκλοφορίασ. 

 Καφςιμα – διόδια: κόςτθ καυςίμων και λιπαντικϊν, ζξοδα κίνθςθσ (διόδια). 

 Προμικειεσ αναλϊςιμων: ΜΑΡ, ζπιπλα κλπ 

 Σζλοσ Διαχείριςθσ αποβλιτων προσ ΦοΔΑ. 

 Άλλα κόςτθ: μελζτεσ, προκθρφξεισ, κακαριςμοί χϊρων κλπ  

 

Στθν ακόλουκθ εικόνα, φαίνεται εποπτικά θ ποςοςτιαία κατανομι του κόςτουσ διαχείριςθσ 

των αποβλιτων αποβλιτων ενϊ ςτθν επόμενθ εικόνα φαίνεται εποπτικά θ ποςοςτιαία 

κατανομι του κόςτουσ ςυλλογισ – μεταφοράσ των αποβλιτων: 

 

 
Εικόνα 5: Κατανομι του ςυνολικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων Διμου αφινασ 

Ρικερμίου (ζτοσ 2014) 
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Εικόνα 6: Κατανομι του κόςτουσ ςυλλογισ-μεταφοράσ αποβλιτων Διμου αφινασ 

Ρικερμίου (ζτοσ 2014) 

 
Να ςθμειωκεί ότι ςτο άνω κόςτοσ διαχείριςθσ προβλζπεται να προςτεκεί και το ειδικό 

τζλοσ ταφισ 35 €/tn (το οποίο αυξάνεται ετθςίωσ κατά 5€/τόνο ζωσ του ποςοφ των 

60€/τόνο) με ζναρξθ εφαρμογισ το ζτοσ 2016 (ςφμφωνα με το άρκρο 77 του Ν.4257/2014).  

 

Συνεπϊσ, το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου αφινασ Ρικερμίου με τισ 

υφιςτάμενεσ πρακτικζσ τα επόμενα ζτθ εκτιμάται ότι κα διαμορφωκεί ωσ εξισ: 

 

 

Ρίνακασ 19: Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων Διμου αφινασ-Ρικερμίου για τα ζτθ 2016-

2021 

Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων - 2016 € ανά τόνο 

Κόςτοσ διάκεςθσ (τζλοσ ΕΔΣΝΑ) 449.221,50 € 43,17 € 

Κόςτοσ ςυλλογισ-μεταφοράσ 1.172.544,59 € 112,68 € 

Ειδικό τζλοσ ταφισ 364.213,71 € 35,00 € 

υνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ 1.985.979,80 € 190,85 € 

 

Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων - 2021 € ανά τόνο 

Κόςτοσ διάκεςθσ (τζλοσ ΕΔΣΝΑ) 449.221,50 € 43,17 € 

Κόςτοσ ςυλλογισ-μεταφοράσ 1.172.544,59 € 112,68 € 

Ειδικό τζλοσ ταφισ 624.366,36 € 60,00 € 

υνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ 2.246.132,45 € 215,85 € 
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4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται θ αξιολόγθςθ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ του 

Διμου αφινασ-Ρικερμίου.  

Ρίνακασ 11 : Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
Ρροβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Ανεξζλεγκτθ εναπόκεςθ ογκωδϊν 

αντικειμζνων και μπαηϊν  

 Ζλλειψθ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν από 

πλευράσ Διμου για κζματα παράνομθσ 

εναπόκεςθσ αποβλιτων 

 Βαςικι ζλλειψθ προςωπικοφ για τθν 

κακθμερινι ςυλλογι των ΑΣΑ αλλά και 

τθν προϊκθςθ νζων δράςεων χωριςτισ 

ςυλλογισ και τθν υλοποίθςθ 

εκςτρατειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 Δυςκολία αποκομιδισ και διαχείριςθσ 

ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων 

(π.χ. ογκϊδθ απόβλθτα). 

 Ραλαιωμζνοσ ςτόλοσ οχθμάτων και 

ανάγκεσ αντικατάςταςθσ και προμικειασ 

νζων οχθμάτων/μθχανθμάτων. 

 Ανάγκθ αδειοδότθςθσ και 

εκςυγχρονιςμοφ Στακμοφ 

Μεταφόρτωςθσ 

 Δυνατότθτεσ χωροκζτθςθσ εγκαταςτάςεων 

διαχείριςθσ αποβλιτων (πράςινο ςθμείο, 

κα.) δεδομζνου των επιτρεπόμενων 

χριςεων γθσ βάςει ΗΟΕ Μεςογείων 

 Ρρωτοβουλίεσ τθσ Υπθρεςίασ 

Κακαριότθτασ για τθ χωριςτι ςυλλογι 

αποβλιτων (π.χ. χωριςτι ςυλλογι 

πραςίνων) και τθ μείωςθ του κόςτουσ 

διαχείριςθσ των ΑΣΑ (π.χ.εκςυγχρονιςμόσ 

λειτουργίασ ΣΜΑ). 

 Δυνατότθτα κζςπιςθσ ανταποδοτικισ 

κάρτασ δθμότθ για τα πράςινα ςθμεία, 

δίνονται κίνθτρα ςτουσ Δθμότεσ για τθν 

προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ. 

 

 

Ρεριοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Ζλλειψθ ςαφοφσ εκνικοφ – 

περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ  

 Κακυςτεριςεισ ςτθν ωρίμανςθ 

υποδομϊν και δράςεων (περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ, διαγωνιςμοί, 

χρθματοδότθςθ, υλοποίθςθ) 

 Κακυςτεριςεισ ςτθν ζνταξθ 

ζργων/δράςεων προσ χρθματοδότθςθ 

 Ραρωχθμζνθ μζκοδοσ χρζωςθσ 

δθμοτικϊν τελϊν και ζλλειψθ ςε εκνικό 

επίπεδο ενιαίου κανονιςμοφ 

κακαριότθτασ για τουσ Διμουσ.  

 Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ μζςω ΕΣΡΑ τα 

επόμενα ζτθ για τθν προϊκθςθ δράςεων 

χωριςτισ ςυλλογισ 

 Δράςεισ ςε εκνικό επίπεδο για τθν 

ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ – 

εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ 
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5 ΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΑΣΑ 

ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
 

5.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

Το παρόν ςχζδιο λαμβάνει υπόψθ το υφιςτάμενο ΡΕΣΔΑ Αττικισ ςυνεκτιμϊντασ όλεσ τισ 

κεςμικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, όπωσ ο Νόμοσ 

4042/2012 για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Αποβλιτων, τθν 

ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων κακϊσ και το ανακεωρθμζνο 

Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Λοφλιοσ 2015). 

 

Με το Νόμο 4042/2012 «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με 

τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ» τροποποιείται ριηικά θ τρζχουςα νομοκεςία για τα απόβλθτα και  

ενκαρρφνεται ςθμαντικά θ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων. Οι 

ςθμαντικότερεσ κεςμικζσ αλλαγζσ που προκφπτουν είναι οι εξισ: 

 

1. Ιεράρχθςθ των αποβλιτων. Εφαρμόηεται μια νζα ιεράρχθςθ αναφορικά με τισ 

προτιμϊμενεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ϊςτε να λαμβάνονται μζτρα 

για τισ επιλογζσ που παράγουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα από 

περιβαλλοντικισ απόψεωσ, όπωσ π.χ. μεκόδουσ επεξεργαςίασ που ςυνοδεφονται 

από υψθλά ποςοςτά ανάκτθςθσ υλικϊν ι ενζργειασ. Θ ιεράρχθςθ των μεκόδων 

διαχείριςθσ αποβλιτων, που ειςάγεται, είναι θ εξισ:  

(α) πρόλθψθ-αποτροπι δθμιουργίασ απορριμμάτων (προτιμϊμενθ επιλογι) 

(β) επαναχρθςιμοποίθςθ 

(γ) ανακφκλωςθ 

(δ) ανάκτθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενεργειακισ ανάκτθςθσ) 

(ε) αςφαλισ εναπόκεςθ (ωσ φςτατο μζτρο) 

 

2. Νζοι ποςοτικοί ςτόχοι επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ. Κακιερϊνεται ωσ 

το 2015 χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον για τα ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό 

και γυαλί και ενκαρρφνεται θ χωριςτι ςυλλογι των βιολογικϊν αποβλιτων. 

Επίςθσ, ωσ το 2020 κα πρζπει, να ζχουν επιτευχκεί οι παρακάτω ςτόχοι: 

α) Θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν 

αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από 

τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ, ςτο βακμό που τα απόβλθτα 

αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί 

τουλάχιςτον ςτο 50%, και 

β) θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ άλλων 

υλικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν επίχωςθσ, όπου γίνεται χριςθ 
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αποβλιτων για τθν υποκατάςταςθ άλλων υλικϊν, μθ επικίνδυνων αποβλιτων 

καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, εξαιρουμζνων των υλικϊν που απαντοφν ςτθ 

φφςθ, πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 70%. 

 

3. τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων. Τίκεται νζοσ ςτόχοσ ότι ζωσ το 2015, το 

ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων κα πρζπει να ανζλκει, κατ’ 

ελάχιςτο, ςτο 5% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ και ζωσ το 2020, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 

10% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ. 

 

4.  χζδια διαχείριςθσ και πρόλθψθσ παραγωγισ αποβλιτων. Κεςμοκετείται θ 

κατάρτιςθ ςχεδίων και προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων, 

και ςφμφωνα με τθν οδθγία πλαίςιο 2008/99/ΕΚ, θ οποία ζχει ωσ όραμα τθν 

αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθν παραγωγι των αποβλιτων, ζχει 

ςυνταχκεί και εγκρικεί από το ΤΠΕΚΑ (Δεκζμβριοσ), το Εκνικό τρατθγικό χζδιο 

Πρόλθψθσ Παραγωγισ Αποβλιτων. 

Θ Οδθγία πλαίςιο 2003/98/ΕΚ για τα απόβλθτα, ςτα άρκρα 3, 12 και 13 δθλϊνει ότι 

ωσ «πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα που λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν 

καταςτοφν απόβλθτα, επιτυγχάνοντασ α) Τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων, 

μεταξφ άλλων μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων ι τθν παράταςθ τθσ 

διάρκειασ ηωισ των προϊόντων β) Τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των 

παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία γ) τθ μείωςθ 

του περιεχομζνου των επιβλαβϊν ουςιϊν ςτα υλικά και προϊόντα 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο 

Ρρόλθψθσ Ραραγωγισ Αποβλιτων κζςπιςε ποιοτικοφσ ςτόχουσ για τουσ 

ακόλουκουσ τομείσ και ρεφματα αποβλιτων:  

 Απόβλθτα τροφίμων / κουηίνασ 

 Υλικά / απόβλθτα ςυςκευαςίασ 

 Χαρτί 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.  

 

5. Ειδικό τζλοσ ταφισ. Κακιερϊνεται από το 2014 (αναβλικθκε θ εφαρμογι του ζωσ 

31.12.2015) ειδικό τζλοσ ταφισ για τισ κατθγορίεσ αποβλιτων που κατατάςςονται 

ςτουσ παρακάτω κωδικοφσ ΕΚΑ: 

20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 

17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 

όταν οδθγοφνται ςε Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ χωρίσ  προθγοφμενθ επεξεργαςία. 

Το ειδικό τζλοσ ταφισ ανά τόνο αποβλιτων που διατίκεται ορίηεται ςε 35 €/τόνο 

και αυξάνεται ετθςίωσ και 5€/τόνο ζωσ του ποςοφ των 60€/τόνο. 

 

Ανακεϊρθςθ Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ιοφλιοσ 2015) 

Τον Λοφλιο 2015, το Υπουργείο Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ ενζκρινε το ανακεωρθμζνο περιεχόμενο του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργαςία τθσ ςχετικισ μελζτθσ από κοινοφ με το 
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Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο κακορίηει τθ ςτρατθγικι, 

τισ πολιτικζσ και τουσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςε εκνικό επίπεδο. 

Σφμφωνα με τον ΕΣΔΑ, θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ 

εξισ ςτόχουσ-ορόςθμα για το 2020: τα κατά κεφαλι παραγόμενα απόβλθτα να ζχουν 

μειωκεί δραςτικά, θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με 

χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου 

των ΑΣΑ, θ ανάκτθςθ ενζργειασ να αποτελεί ςυμπλθρωματικι μορφι διαχείριςθσ όταν 

ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια κάκε άλλου είδουσ ανάκτθςθσ και θ υγειονομικι ταφι να 

αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο από το 30% του 

ςυνόλου των ΑΣΑ. 

Το ΕΣΔΑ βαςίηεται ςτουσ άξονεσ πολιτικισ τθσ Ε.Ε για ςτροφι προσ μια κοινωνία 

ανακφκλωςθσ και ενιςχφει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ προωκϊντασ 

ςθμαντικζσ δράςεισ διαλογισ ςτθν πθγι όπωσ πράςινα ςθμεία ( τουλάχιςτον 1 ανά διμο) 

και ςυςτιματα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, κακϊσ και τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι 

τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ Δθμοτικοφ/Διαδθμοτικοφ χαρακτιρα. 

Οι 5 βαςικοί ποςοτικοί ςτόχοι του νζου ΕΣΔΑ για το ζτοσ 2020, ςυνοπτικά είναι οι 

ακόλουκοι: 
 Ρροετοιμαςία  προσ  επαναχρθςιμοποίθςθ  και  ανακφκλωςθ  με  χωριςτι  

ςυλλογι ανακυκλϊςιμων  -  βιοαποβλιτων  ςε ποςοςτό 50%  του  ςυνόλου  των  

ΑΣΑ.  

 Χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για το γυαλί, το χαρτί, το μζταλλο και 

το πλαςτικό, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί, κατ ’ ελάχιςτον, θ ανακφκλωςθ του 65%  του 

ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ, ωσ το 2020.  

 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων ςε 40%  του  ςυνολικοφ  τουσ βάρουσ.  

 Εξζταςθ  τθσ  επζκταςθσ  του  δικτφου  εγκαταςτάςεων  ανάκτθςθσ  των  

υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ,  με ςτόχο θ ακροιςτικι δυναμικότθτά τουσ να 

μθν ξεπερνά το 30% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 

 
 

5.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΘ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
Στθν παροφςα ενότθτα γίνεται ςυνοπτικι αναφορά ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ που κα πρζπει 

να εφαρμοςτοφν αναλογικά ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και κατ’ επζκταςθ ςε επίπεδο Διμων. 

Οι ςτόχοι λαμβάνουν υπόψθ το ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ (Λοφλιοσ 2015).  

 

5.2.1 Στόχοσ για τα Βιοαπόβλθτα 

Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, ωσ βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα) ορίηονται τα 

βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων 

από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ 

και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων. ΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ - 1 

 

Ροςοτικόσ Στόχοσ: Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων 

για διαλογι ςτθν πθγι είναι οι ακόλουκεσ: 

- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 5% κ.β. για το ζτοσ 2015 
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- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 10% κ.β.1 για το ζτοσ 2020 

 

Στο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων  (Ιοφλιοσ 2015), ο ςτόχοσ για το 2020 αυξικθκε 

από 10% ςε 40%.  

Σθμειϊνεται ότι ςτο ςτόχο αυτό ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ:  

- Εκτροπι μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

- Εκτροπι πράςινων αποβλιτων. 

- Εκτροπι μζςω ανάκτθςθσ των βρϊςιμων ελαίων. 

- Εκτροπι μζςω δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ αςτικϊν βιοαποβλιτων. 

 
Για το Διμο αφινασ-Ρικερμίου, ο ςτόχοσ αυτόσ ποςοτικοποιείται ωσ ακολοφκωσ: 

 
Ρίνακασ 20: Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 2020 ςτο Διμο αφινασ 

Ρικερμίου 

Ζτοσ 2020 

Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ (tn)  10.406 

Εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων (tn)  4.891 

τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ (10%) – Ν.4042/2012 489 

τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ (40%) – ΕΔΑ (Ιοφλιοσ 2015) 1.956 

 

 

5.2.2 Στόχοσ Χωριςτισ Συλλογισ 

Ροιοτικόσ Στόχοσ: ζωσ το 2015 χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για τα 

ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί (Νόμοσ 4042/2012). 

 

Με τον ςτόχο αυτό κα πρζπει να δθμιουργθκεί δίκτυο ξεχωριςτισ ςυλλογισ για κάκε 

ρεφμα, εφόςον είναι εφικτό από τεχνικισ, περιβαλλοντικισ και οικονομικισ άποψθσ (άρκρο 

26, Ν.4042/2012).  

Για τα ρεφματα αποβλιτων που εντάςςονται ςε ειδικό κακεςτϊσ διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο 

Συλλογικϊν Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, όπωσ είναι τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν, 

κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ πολιτικι που ακολουκείται από τον Ελλθνικό Οργανιςμό 

Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.Α.Ν).  

 

5.2.3 Στόχοσ για τθν Επαναχρθςιμοποίθςθ – Ανακφκλωςθ 

Ροςοτικόσ Στόχοσ: ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν 

ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό 

και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα 

απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ 

ελάχιςτον ςτο 50% κατά βάροσ (Νόμοσ 4042/2012). 

                                                           
1
 Σφμφωνα με ςχζδιο τροποποίθςθσ του Ν.4042/2012, ο ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων για το 

ζτοσ 2020 αυξάνεται ςε 20% κ.β. 
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Ο ςτόχοσ για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν αποτελεί 

εκνικό ςτόχο που κατανζμεται αναλογικά ςε κάκε Ρεριφζρεια. Στο ανακεωρθμζνο Εκνικό 

Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ιοφλιοσ 2015), ο ςτόχοσ για το 2020 αυξικθκε από 50% ςε 

65%, ενϊ οι ποςότθτεσ αυτζσ κα πρζπει να ανακτϊνται με διαλογι ςτθν πθγι.   

Για το Διμο αφινασ-Ρικερμίου, ο ςτόχοσ αυτόσ ποςοτικοποιείται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ρίνακασ 21: Στόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν - 

ζτοσ 2020 ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου 

Ζτοσ 2020 

Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ (tn) 10.406 

Ανακυκλϊςιμα υλικά (4 ρεφματα) ςτα ΑΣΑ (tn) 4.579 

τόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ 50%  (tn) – 
Ν.4042/2012 2.289 

τόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ (65%) – ΕΔΑ 
Ιοφλιοσ 2015 2.976 

 

Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου ανάκτθςθσ (50% κ.β. για το ζτοσ 2020) δεν είναι 

δεςμευτικό για το Διμο, κακϊσ ς’ αυτό ςυνυπολογίηονται ποςότθτεσ υλικϊν που 

ανακτϊνται/ανακυκλϊνονται ςε εκνικό επίπεδο (π.χ. βιομθχανικζσ ςυςκευαςίεσ) και δεν 

υπειςζρχονται ςτα ΑΣΑ του Διμου.  

 

5.2.4 Λοιποί Εκνικοί ςτόχοι 

Συμπλθρωματικά με τουσ προαναφερκζντεσ ςτόχουσ, τίκενται οι εξισ ςτόχοι ςε εκνικό 

επίπεδο: 

- Στόχοσ εκτροπισ των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων από τθν ταφι, ο 

οποίοσ δεν μπορεί να τεκεί ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ εξαρτάται από το 

ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ αλλά και από το είδοσ και το βακμό 

επεξεργαςίασ των ςφμμεικτων ΑΣΑ. 

- Στόχοσ ανάκτθςθσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, ο οποίοσ τίκεται ςε εκνικό 

επίπεδο ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ. 

- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ 

Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) και ςτόχοσ Αποβλιτων Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν 

(ΑΦΘΣ), οι οποίοι, επίςθσ, τίκενται ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

- Στόχοσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ Αποβλιτων Καταςκευϊν 

και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ), ο οποίοσ δεν αφορά ςτα αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα που διαχειρίηεται ο Διμοσ. Σθμειϊνεται ότι τα ΑΕΚΚ δεν 

περιλαμβάνονται ςτα ΑΣΑ, παρόλο που εντοπίηονται λόγω μθ ορκολογικισ 

απόκεςθσ των κατόχων.  
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5.3 ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΡΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΙΚΕΜΙΟΥ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κεςμοκετθμζνουσ εκνικοφσ ςτόχουσ, που μποροφν να 

επιμεριςτοφν ςε επίπεδο Διμου (χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων, επαναχρθςιμοποίθςθ 

και ανακφκλωςθ υλικϊν) και ςυνυπολογίηοντασ τισ κατευκφνςεισ του ανακεωρθμζνου 

Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Λοφλιοσ 2015), οι προτεινόμενοι ποςοτικοί ςτόχοι 

του Διμου αφινασ-Ρικερμίου για το ζτοσ 2020 είναι οι ακόλουκοι: 
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Ρίνακασ 22: Ρροτεινόμενοι Ροςοτικοί Στόχοι Διμου αφινασ-Ρικερμίου για το ζτοσ 2020 

   
ΧΩΙΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ & EΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 

ΥΡΟΛEIMΜΑΤΑ 

ΧΩΙΣΤΘΣ 

ΣΥΛΛΟΓΘΣ 

ΥΡΟΛΟΙΡΑ ΡΟΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ - 

ΔΙΑΘΕΣΘ 

 
ΣΥΣΤΑΣΘ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

ΛΟΙΡΩΝ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  

ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΤΘΣΘ  

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

(Ν. 4042/2012) 

ΡΟΣ ΤΑΦΘ 

ΡΟΣ ΕΜΑΚ Α. 

ΛΛΟΣΛΩΝ Θ' ΧΥΤΑ 

ΦΥΛΘΣ 

Οργανικό κλάςμα 34% 3.538     20% 708  56  2.775 

Πράςινα 13% 1.353     100% 1.353    - 

Χαρτί - Χαρτόνι 22% 2.289 26% 595 25% 572  -  

430 

 691 

Ρλαςτικά 14% 1.457 17% 248 25% 364  -   845 

Μζταλλα 4% 416 36% 150 25% 104  -   162 

Γυαλί 4% 416 30% 125 25% 104  -   187 

Ξφλο 2% 208 13% 27 25% 52  -   129 

Λοιπά (ΑΘΘΕ, 

Μπαταρίεσ) 
3% 312   20% 62     250 

Αδρανι 4% 416   80% 333      83 

ΣΥΝΟΛΟ 
 10.406 11% 1.145 15% 1.592 20% 2.060 5% 486 49% 5.123 

Ποςότθτα ανά 

κάτοικο (kg/κάτοικ)    56 
 

79  102    252,8 
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Οι ςτόχοι χωριςτισ ςυλλογισ που ζχουν τεκεί με τον ανωτζρω πίνακα φαίνονται ςυνοπτικά 

ακολοφκωσ:  

 
Ρίνακασ 23: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου 

  Ροςότθτεσ (tn) Ροςοςτό   

Χωριςτι ςυλλογι ςυνολικϊν ΑΑ 4.797 46%  επί των ςυνολικϊν ΑΑ  

Χωριςτι ςυλλογι 4 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, 

πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) 

2.262 49%  επί των παραγόμενων υλικϊν  

Χωριςτι υλλογι Βιοαποβλιτων 2.060 42%  επί των παραγόμενων 
βιοαποβλιτων  

 

Σθμειϊνεται ότι οι ςτόχοι αυτοί κα μποροφν να επιτευχκοφν ςταδιακά ζωσ το ζτοσ 2020 και 

ο βακμόσ ςυμβολισ κάκε δράςθσ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων αναλφεται ςτθν επόμενθ 

ενότθτα.   

 

6 ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
 

6.1 ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΛΘΨΘΣ - ΕΡΑΝΑΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Θ πρόλθψθ, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/98 και το Νόμο 4042/2012 ορίηεται ωσ εξισ: «τα 

μζτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, και τα 

οποία μειϊνουν: α) τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι 

παράταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, β) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των 

παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία, ι γ) τθν 

περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ». 

 

Σφμφωνα και με τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των 

αποβλιτων, θ πρόλθψθ αποτελεί τθν πρϊτθ επιλογι που κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 

ςε κάκε ςχεδιαςμό για τα απόβλθτα, όπωσ φαίνεται και ςτθν ακόλουκθ εικόνα: 
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Εικόνα 7:Ιεράρχθςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 

 

Για λόγουσ κατανόθςθσ, αναφζρεται ότι θ επαναχρθςιμοποίθςθ αφορά ςε κάκε εργαςία με 

τθν οποία προϊόντα που δεν είναι απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό 

για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν, ενϊ θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ αφορά ςε κάκε 

εργαςία ανάκτθςθσ που ςυνιςτά ζλεγχο, κακαριςμό ι επιςκευι, με τθν οποία προϊόντα 

που αποτελοφν πλζον απόβλθτα προετοιμάηονται προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν 

χωρίσ άλλθ προεπεξεργαςία.  
 

Ρρόςφατα (Δεκζμβριοσ 2014) ολοκλθρϊκθκε το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Αποβλιτων, το 

οποίο αναμζνεται να τεκεί ςε εφαρμογι τα επόμενα ζτθ. Θ πλειονότθτα των 

προβλεπόμενων δράςεων αφοροφν ςε ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ ςε κεντρικό επίπεδο, 

παρζχοντασ τισ κατάλλθλεσ κατευκφνςεισ ςτισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ για τθν 

υλοποίθςι τουσ.  

Κατά ςυνζπεια, οι προτεινόμενεσ δράςεισ πρόλθψθσ για το Διμο αφινασ - Ρικερμίου 

περιορίηονται ςε αυτζσ που δφναται να υλοποιθκοφν από το Διμο ανεξάρτθτα από τισ 

κεντρικζσ δράςεισ:  

 

Ρίνακασ 24: Μζτρα Ρρόλθψθσ ανά τομζα προτεραιότθτασ 

Μζτρο   /   Τομζασ 

Ρροτεραιότθτασ 

 

Τρόφιμα Χαρτί Υλικά – 

Απόβλθτα 

Συςκευαςίασ 

Απόβλθτα 

Θλεκτρικοφ – 

Θλεκτρονικοφ 

Εξοπλιςμοφ 

Μζτρο  1:  Ενίςχυςθ 

τθσ πρόλθψθσ 

αποβλιτων κατά τθν 

αγορά προϊόντων και 

εκςτρατείεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςε 

κζματα πρόλθψθσ. 

 Σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο απαιτοφνται 

εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα 

πρόλθψθσ 

 Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ 

ςτισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που 

υλοποιεί ο Διμοσ 

 

Μζτρο  2:  Ειςαγωγι  

και  δράςεισ  

 Σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο κα πρζπει 

να δοκοφν κατευκφνςεισ για τθν εφαρμογι τθσ 
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εφαρμογισ  τθσ  

πρόλθψθσ  

δθμιουργίασ  

αποβλιτων ςτθν 

εκπαίδευςθ 

πρόλθψθσ ςτθν εκπαίδευςθ 

 Σε τοπικό επίπεδο, υλοποίθςθ δράςεων ςε 

ςυνεργαςία με τθν περιφερειακισ διεφκυνςθ 

εκπαίδευςθσ  - ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ 

τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου  

 

Μζτρο 3: Ρροϊκθςθ 

δωρεϊν τροφίμων 

 

Υποςτιριξθ 

δωρεϊν 

τροφίμων μζςω 

ΜΚΟ, τοπικϊν 

εκκλθςιϊν και 

του Κοινωνικοφ 

Ραντοπωλείου 

του Διμου 

 

   

Μζτρο 4: Ρροαγωγι 

τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

 

 Ενκάρρυνςθ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ  

βιβλίων μζςω  

προϊκθςθσ  

εκδθλϊςεων ςε 

Σχολεία 

Ρροϊκθςθ  

χριςθσ 

ςυςκευαςιϊν  

και  τςαντϊν  

πολλαπλϊν  

χριςεων 

 

 

   Ενίςχυςθ του ‘Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου’ που 

ιδθ λειτουργεί ςτο Διμο, όπου οι πολίτεσ 

μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ εκτόσ από τρόφιμα: είδθ 

παντοπωλείου, είδθ ατομικισ υγιεινισ, είδθ 

ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, βιβλία, παιχνίδια, cd, 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ. 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων 

ςθμείων, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει 

ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, 

ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, 

χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα 

είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια, 

ζπιπλα κλπ.) (βλζπε αντίςτοιχο μζτρο) 

 Δθμιουργία εκπτωτικισ κάρτασ για χριςθ ςτα 

πράςινα ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να 

λαμβάνουν εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του 

Διμου (π.χ. παιδικοφσ ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ, 

κλπ.) ανάλογα με τισ ποςότθτεσ ι τον όγκο των 

απορριμμάτων που επαναχρθςιμοποιοφν. 

 

Μζτρο  5:  Ρροϊκθςθ  

εκελοντικϊν  

ςυμφωνιϊν  για  

πρόλθψθ  

δθμιουργίασ 

  Σε κεντρικό – 

περιφερειακό 

επίπεδο  
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αποβλιτων 

 

Μζτρο 6: Δθμιουργία 

δικτφου 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

και επιδιόρκωςθσ 

 

   Μζςω των 

πράςινων 

ςθμείων και 

των 

Συςτθμάτων 

Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ 

 

 

6.2 ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ΣΕ ΕΡΙΡΕΔΟ ΔΘΜΟΥ 

 

6.2.1 Οικιακι Κομποςτοποίθςθ 

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ κα πρζπει να προωκείται κατά προτεραιότθτα για τθ διαχείριςθ 

των βιοαποβλιτων ςτισ περιοχζσ με χαμθλι αςτικι πυκνότθτα ι/και ςε νοικοκυριά που 

διακζτουν κιπο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξισ πλεονεκτιματα για το Διμο: 

o Μείωςθ των ςυνολικϊν αποβλιτων που δφναται να ςυλλεχκοφν και να 

διαχειριςτοφν 

o Μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ (ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και ταφισ) 

λόγω μείωςθσ των ποςοτιτων.  

o Ρροϊκθςθ τθσ βζλτιςτθσ περιβαλλοντικά πρακτικισ για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων αυτϊν.  

Να ςθμειωκεί ότι ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλθτα, 

αλλά κατεξοχιν φυτικά υπολείμματα (φροφτα, λαχανικά) κακϊσ και υπολείμματα κιπου 

(γκαηόν, φφλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.).  

 

Για τισ μικρζσ ποςότθτεσ των πραςίνων αποβλιτων 

που παράγονται από τα νοικοκυριά, κα πρζπει να 

προωκθκεί πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

του Διμου.  

 

Στο πλαίςιο αυτό προτείνονται οι εξισ ενζργειεσ:  

 Ζναρξθ προγράμματοσ δωρεάν διανομισ 

κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, με τθν 

προμικεια και διανομι 1.500 κάδων για 

ςυνολικι κάλυψθ 20% των νοικοκυριϊν 

του Διμου (20% x 7.246 νοικοκυριά = 1.449 κάδοι ≈ 1.500 κάδοι) 

 Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των 

κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, με δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο. 

Θ προμικεια και παράδοςθ των κάδων προσ τουσ πολίτεσ να γίνεται οργανωμζνα 

και να καταγράφονται οι ετιςιεσ εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ που κομποςτοποιικθκαν.  

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που ζχουν ι πρόκειται να 

λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Θ ςυςτθματικι και 
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οργανωμζνθ παρακολοφκθςθ από αρμόδιο προςωπικό του Διμου τθσ ορκισ 

εφαρμογισ και λειτουργίασ των οικιακϊν κομποςτοποιθτϊν αποτελεί τθ βάςθ για 

τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ςτόχων του ςχεδίου. 

 Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν 

κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία), με ζκπτωςθ 

επί των δθμοτικϊν τελϊν για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Αυτό κεωρείται νομικά αποδεκτό, κακϊσ θ υπθρεςία 

κακαριότθτασ είναι ανταποδοτικι και θ χριςθ του κάδου κομποςτοποίθςθσ 

μειϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου προσ τον πολίτθ. Βαςικι, όμωσ, 

προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ λειτουργία του 

παραπάνω μθχανιςμοφ τακτικισ παρακολοφκθςθσ των κάδων. 

 

 

6.2.2 Χωριςτι ςυλλογι και προεπεξεργαςία πραςίνων αποβλιτων  

Οι μεγάλεσ ποςότθτεσ πραςίνων αποβλιτων που 

προκφπτουν από κλαδζματα και κακαριςμό 

πάρκων, οικοπζδων και άλλων χϊρων κα πρζπει να 

ςυλλζγονται χωριςτά ςε ποςοςτό 100% και να μθν 

αναμιγνφονται με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα.  

 

Σιμερα, τα πράςινα–κλαδζματα που ςυλλζγονται 

ςτο Διμο, ςυγκεντρϊνονται προςωρινά ςε 

δθμοτικό χϊρο ζκταςθσ περί τα 8,5 ςτρ. Επίςθσ, ο 

Διμοσ διακζτει κλαδοτεμαχιςτι με τον οποίο 

πραγματοποιείται ο τεμαχιςμόσ τουσ. Το ρεφμα των 

πραςίνων-κλαδεμάτων που ςυλλζγεται από το 

Διμο, λόγω του μθ κατάλλθλου τρόπου χωριςτισ 

ςυλλογισ (λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλου οχιματοσ – 

φορτθγοφ με αρπάγθ), περιζχει ζνα μεγάλο 

ποςοςτό προςμίξεων ςε αδρανι υλικά (πζτρεσ κλπ) 

με αποτζλεςμα το τελικό τεμαχιςμζνο προϊόν να 

μθν διακζτει τον απαιτοφμενο βακμό κακαρότθτασ 

προκειμζνου να οδθγθκεί προσ κομποςτοποίθςθ.  

 

Με το παρόν ςχζδιο, προτείνεται θ προμικεια 

κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τθν ορκι διαχείριςθ του ρεφματοσ των πραςίνων (ζνα ανοιχτό 

φορτθγό με αρπάγθ, ζνα container για τθ μεταφορά των πραςίνων, ζνα φορτωτι, ζνα 

θμιφορτθγό για τθ ςυλλογι από ειδικοφσ χϊρουσ και ζνα καλακοφόρο για κλαδζματα) με 

ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ κακαρότθτά του. Επιπλζον, προτείνεται ο χϊροσ τθσ προςωρινισ 

αποκικευςθσ και διαχείριςθσ των πραςίνων να μετεγκαταςτακεί ςτο Ρράςινο Σθμείο του 

Διμου αφινασ – Ρικερμίου όπου με τθ χριςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι να 

τεμαχίηονται για τθν περαιτζρω μεταφορά τουσ και αξιοποίθςι τουσ. Τα απόβλθτα κα 

πρζπει να οδθγοφνται κατά προτεραιότθτα για  κομποςτοποίθςθ ςτο ΕΜΑΚ Άνω Λιοςίων ι 

ςε άλλθ πλθςιζςτερθ μονάδα.  
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Σε δεφτερθ φάςθ, κα πρζπει να διερευνθκεί θ κομποςτοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων 

εντόσ του Διμου για τθν παραγωγι κόμποςτ. Το κόμποςτ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε 

απευκείασ ςε χϊρουσ πραςίνου του Διμου να διατίκεται περαιτζρω για παραγωγι 

οργανικϊν λιπαςμάτων ι εδαφοβελτιωτικϊν. Ταυτόχρονα κα μποροφν να αξιολογθκοφν 

εναλλακτικζσ λφςεισ για τισ χριςεισ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ κα ζχουν ωσ 

ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν. 

 

6.2.3 Χωριςτι Συλλογι Βιοαποβλιτων 
 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων διαλογισ ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων, προτείνεται θ 

οργάνωςθ και εφαρμογι Συςτιματοσ Διαλογισ ςτθν πθγι, που να καλφψει ςταδιακά το 

ςφνολο του Διμου αφινασ Ρικερμίου. Ππωσ προαναφζρκθκε, τίκεται ςτόχοσ εκτροπισ 

20% κ.β. των παραγόμενων βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) πζρα από τα πράςινα 

απόβλθτα, εκ των οποίων 18% κα πρζπει να εκτραποφν μζςω του δικτφου χωριςτισ 

ςυλλογισ (2% κ.β. μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ).  

Για τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ απαιτοφνται τα εξισ: 

o Σχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι του Διμου. 

o Ρρομικεια κάδων ςυλλογισ και βιοδιαςπϊμενων ςάκων. 

o Σχεδιαςμόσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

Ακολοφκωσ περιγράφονται τα κφρια ςθμεία του προτεινόμενου προγράμματοσ ΔςΡ των 

βιοαποβλιτων του Διμου αφινασ-Ρικερμίου. Σθμειϊνεται ότι για το ςχεδιαςμό του 

ςυςτιματοσ εφαρμόςτθκε το Μοντζλο Athens-Biowaste για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ – 

εκπομπϊν CO2 eq. που αναπτφχκθκε από τθν εταιρεία ΕΡΤΑ και το ΕΜΡ. 

 

 Σφςτθμα Διαλογισ ςτθν Ρθγι  

Για τθ χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων του Διμου αφινασ Ρικερμίου προτείνεται ο 

ςυνδυαςμόσ των ακόλουκων μεκόδων ςυλλογισ, λαμβάνοντασ υπόψθ το διαχωριςμό 

μεταξφ οικιακϊν και εμπορικϊν χρθςτϊν κακϊσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 

επιμζρουσ Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου: 

 Θ ςυλλογι πόρτα-πόρτα από κάκε νοικοκυριό ι κάκε κατοικία. 

 Θ ςυλλογι ςε κεντρικοφσ κάδουσ που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςε πυκνό δίκτυο 

κοντά ςτα νοικοκυριά / κατοικίεσ. 

 

Πςον αφορά ςτουσ οικιακοφσ χριςτεσ (κατοικίεσ/νοικοκυριά), δεδομζνθσ τθσ χαμθλισ 

πυκνότθτασ δόμθςθσ και τθσ χωροταξικισ δομισ των εξυπθρετοφμενων περιοχϊν τθσ Δ.Ε. 

Ρικερμίου αλλά και μεγάλου τμιματοσ τθσ Δ.Ε. αφινασ, προτείνεται να εφαρμοςτεί το 

ςφςτθμα πόρτα-πόρτα και το ςφςτθμα ςυλλογισ με κεντρικοφσ κάδουσ μόνο ςτα 

κεντρικά ςθμεία τθσ Δ.Ε. αφινασ.  
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Εικόνα 8: Σφςτθμα ςυλλογισ πόρτα-πόρτα και διαδικαςία αποκομιδισ 

 

Θ μζκοδοσ πόρτα-πόρτα επιλζγεται για τισ αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ του Διμου κακϊσ 

είναι κυρίωσ κατάλλθλθ για μονοκατοικίεσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ του κάδου 

ςυλλογισ ςε κάποιο εξωτερικό ιδιόκτθτο χϊρο χωρίσ να αποκλείεται θ εφαρμογι τθσ ςε 

πολυκατοικίεσ, εφόςον υπάρχει διακζςιμοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ για το ςκοπό αυτό. Με το 

ςφςτθμα πόρτα-πόρτα εκτιμάται ότι κα επιτευχκοφν ςε ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα 

αυξθμζνα ποςοςτά ςυμμετοχισ και υψθλι κακαρότθτα του ςυλλεγόμενου υλικοφ, κακϊσ 

δθμιουργείται αίςκθμα ευκφνθσ ςτον πολίτθ, γεγονόσ που κα οδθγιςει κατ’ επζκταςθ ςτθ 

μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων για το Διμο αφινασ - Ρικερμίου. 

 

 
Εικόνα 9: Σφςτθμα ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ ανά ομάδα κατοικιϊν και διαδικαςία 

αποκομιδισ 

 

Θ μζκοδοσ ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ είναι κυρίωσ κατάλλθλθ για περιοχζσ με 

υψθλότερθ πυκνότθτα δόμθςθσ και περιοριςμζνο διακζςιμο χϊρο για να διατεκοφν κάδοι 

ςε κάκε οικία/κτίριο. Να ςθμειωκεί ότι ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για το 

ςφςτθμα κεντρικϊν κάδων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά για μετάβαςθ ςτο 

ςφςτθμα πόρτα-πόρτα. 

 

Πςον αφορά ςτουσ εμπορικοφσ χριςτεσ (καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ 

εςτιατόρια και καφετζριεσ) προτείνεται εξαρχισ θ ςυλλογι ςε κεντρικοφσ κάδουσ για το 

ςφνολο του Διμου. Ο λόγοσ είναι ότι τα καταςτιματα είναι  ςυνικωσ κλειςτά τισ πρωινζσ 

ϊρεσ κατά τισ οποίεσ πραγματοποιείται θ ςυλλογι και είναι δφςκολοσ ο ςυντονιςμόσ του 

προςωπικοφ του κάκε καταςτιματοσ με τθν υπθρεςία κακαριότθτασ για τθν εναπόκεςθ 

του κάδου μπροςτά από τθν επιχείρθςθ. 
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Συνοπτικά, θ διαδικαςία του ςυςτιματοσ ΔςΡ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα: 

 
Εικόνα 10: Ενδεικτικό ςφςτθμα Διαλογισ ςτθν Ρθγι Βιοαποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - 

Ρικερμίου 

 

Τα υπολείμματα τροφϊν κα τοποκετοφνται ςτον κάδο κουηίνασ (1) εντόσ τθσ ειδικισ 

ςακοφλασ (2) και όταν αυτι γεμίςει κα μεταφζρεται ςτον εξωτερικό κεντρικό κάδο (3). 

Απορριμματοφόρο του Διμου (4) κα αδειάηει τουσ καφζ κάδουσ. 

 

Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα κα πρζπει να οδθγοφνται ςε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ 

όπου κα υφίςτανται ξεχωριςτι επεξεργαςία με ςκοπό τθν παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ 

(κόμποςτ) υψθλισ ποιότθτασ. 

 

 Κάδοι - Μζςα Ρροςωρινισ Αποκικευςθσ  

Σχετικά με τον τφπο των κάδων γίνεται διαχωριςμόσ μεταξφ αυτϊν που κα τοποκετθκοφν 

ςτο εςωτερικό των καταςτθμάτων και οικιϊν και των εξωτερικϊν κεντρικϊν κάδων. 

Για τθν προςωρινι αποκικευςθ, ιτοι τθ διαλογι των υπολειμμάτων τροφϊν εντόσ των 

νοικοκυριϊν, δθλαδι εντόσ τισ κουηίνασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικά μζςα: 

μικροί κάδοι κουηίνασ, βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ (ςακοφλεσ από βιοαποδομιςιμο υλικό), 

χάρτινεσ ςακοφλεσ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ (από κοινό πλαςτικό). 

 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου, προτείνεται θ χριςθ κάδων κουηίνασ (για τουσ 

οικιακοφσ χριςτεσ κάδοι 10 lt) και βιοδιαςπϊμενων ςάκων, κακϊσ και θ  δωρεάν διανομι 

των βιοδιαςπϊμενων ςάκων κατά το αρχικό ςτάδιο του ςυςτιματοσ ςυλλογισ ( πχ. για 

διάςτθμα 3 μθνϊν). 
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Εικόνα 11: Κάδοι κουηίνασ (κοινόσ κάδοσ και κάδοσ με οπζσ) 

 

Πςον αφορά τουσ εξωτερικοφσ κάδουσ προτείνεται θ διερεφνθςθ του βζλτιςτου 

ςυνδυαςμοφ κάδων χωρθτικότθτασ ανάλογα με το επιλεγόμενο ςφςτθμα ανά Δ.Ε. και τθν 

ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ οικιακϊν/ εμπορικϊν χρθςτϊν και άλλων μεγάλων παραγωγϊν 

(ςχολεία, λαϊκζσ αγορζσ κλπ.). Ενδεικτικά: 

- Κάδοι 35-40 Lt: Τοποκετοφνται ςε ιδιόκτθτο εξωτερικό χϊρο ενϊ τισ προκακοριςμζνεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ τοποκετοφνται εξωτερικά του κτιρίου/οικίασ ϊςτε να γίνει εκκζνωςθ 

του κάδου από το Διμο.  

- Κάδοι 120-360 lt για τοποκζτθςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και διανομι ςε μεγάλουσ 

εντοπιςμζνουσ παραγωγοφσ του Διμου (ςχολεία, λαϊκζσ αγορζσ) 

 

 
Εικόνα 12: Κάδοι χωρθτικότθτασ 30-360 lt 

 

Σφμφωνα με το προτεινόμενο ςφςτθμα που περιγράφθκε ανωτζρω, οι ανάγκεσ ςε 

εξοπλιςμό είναι οι ακόλουκεσ: 

 
Ρίνακασ 25: Εκτιμϊμενοι κάδοι για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - 

Ρικερμίου  

Είδοσ κάδου Ροςότθτα 
Τιμι/τεμά

χιο 
Κόςτοσ 

Κάδοι κουηίνασ χωρθτικότθτασ 10 lt 5.500 8,00 € 44.000,00 € 

Ρλαςτικοί κάδοι 35-40 lt (εξωτερικοί 1.500 19,00 € 28.500,00 € 
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αποκλειςτικοί κάδοι για τα νοικοκυριά) 

Κεντρικοί εξωτερικοί κάδοι    

-  χωρθτικότθτασ 120 lt 350 25,00 € 8.750,00 € 

-  χωρθτικότθτασ 240 lt 350 38,00 € 13.300,00 € 

-  χωρθτικότθτασ 360 lt 85 65,00 € 5.525,00 € 

Βιοδιαςπϊμενοι ςάκοι 10 lt 500.000 0,14 € 70.000,00 € 

Σφνολο   170.075,00€ 

 

Επίςθσ, κα απαιτθκεί τουλάχιςτον ζνα όχθμα 12m3 για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων από 

το ςφνολο του Διμου.  

 

Τζλοσ, βαςικό ςτοιχείο για τθν επιτυχι εφαρμογι του προγράμματοσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων αποτελεί θ υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ.   

 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν οργάνωςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι 

βιοαποβλιτων, δίνονται ςτον Οδθγό για τθν εφαρμογι, ζλεγχο και αξιολόγθςθ 

προγραμμάτων διαλογισ ςτθν πθγι και κομποςτοποίθςθσ βιοαποβλιτων που ζχει 

ςυνταχκεί από τθν εταιρεία ΕΡΤΑ, το ΕΜΡ και τον ΕΔΣΝΑ, ςτο πλαίςιο του ζργου 

AthensBiowaste (www.biowaste.gr).   

 

 
Εικόνα 13: Οδθγόσ για τθν ανάπτυξθ ΔςΡ βιοαποβλιτων 

 

 

6.2.4 Ενίςχυςθ ΔςΡ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν & Λοιπϊν Αποβλιτων 

Κρίνεται απαραίτθτθ θ ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν που 

υλοποιείται ςτο Διμο ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ Αξιοποίθςθσ 

ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ). Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν ςτθν ενότθτα 5, ο Διμοσ κα πρζπει 

να αυξιςει τθ διαλογι ςτθν πθγι των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν κατά 80% ζωσ το ζτοσ 

2020. Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ προτείνονται οι εξισ δράςεισ:  
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 Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ 

ςυλλογισ. Το χαμθλό ποςοςτό διαλογισ ςτθν πθγι κα πρζπει να αναλυκεί ωσ προσ 

τισ εξυπθρετοφμενεσ περιοχζσ με αφξθςθ του αρικμοφ των κάδων ςυλλογισ ι/και 

πικανι αναδιάταξθ αυτϊν, κακϊσ και με βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ 

ςυλλογισ. 

 Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων ςτόχων. Σε ςυνεργαςία με 

τθν ΕΕΑΑ κα πρζπει να υλοποιοφνται δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ (τουλάχιςτον μία 

ετθςίωσ), ϊςτε να αφυπνίηονται οι πολίτεσ. Λδιαίτερα, κα πρζπει να οργανωκοφν 

ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ διαγωνιςμοί ανακφκλωςθσ ςτα ςχολεία του Διμου) 

με ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ νοικοκυριϊν που δεν ςυμμετζχουν ενεργά. 

 

 

6.2.5 Δθμιουργία Ρράςινων Σθμείων 
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ που κζτει ο Νόμοσ 4042/2012 και τθν 

προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ 

ολοκλθρωμζνου πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο Διμου, όπου κα ςυλλζγονται χωριςτά 

ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν), όπωσ χαρτί, μζταλλο, 

πλαςτικό και γυαλί, πράςινα, ογκϊδθ, ΑΘΘΕ και άλλα είδθ όπωσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

Το πράςινο ςθμείο κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι 

που κα εφαρμόηονται για τα διάφορα ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, 

ΑΘΘΕ, θλεκτρικζσ ςτιλεσ, κλπ.). Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςτθν ενότθτα 5, 

ςτο πράςινο ςθμείο κα πρζπει να ςυλλζγονται το ζτοσ 2020, 50kg/κάτοικο, κάτι που ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ανταποδοτικι κάρτα του δθμότθ (βλ. επόμενεσ δράςεισ) κρίνεται αρκετά 

ρεαλιςτικό.  

 

Το Ρράςινο Σθμείο είναι ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει 

ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλθτα (όπωσ 

μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ αποβλιτων. Βαςικόσ ςκοπόσ 

του Ρράςινου Σθμείου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι και ο διαχωριςμόσ διαφορετικϊν υλικϊν 

και ρευμάτων αποβλιτων, με ςτόχο:  

 Τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ. 

 Τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Τθ βελτίωςθ τθσ εμπορευςιμότθτασ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Τθ μείωςθ των αποβλιτων προσ ταφι. 

Τα Ρράςινα Σθμεία αποτελοφν μια διεκνι και δοκιμαςμζνθ πρακτικι που βαςίηεται ςτθ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν και ςκοπεφει ςτθν ανακφκλωςθ ειδικϊν ρευμάτων υλικϊν. Σιμερα 

αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ που εφαρμόηονται ςε πολλζσ 

χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και ςε όλο τον κόςμο.  

Για το Διμο αφινασ – Ρικερμίου θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου κεντροβαρικοφ 

πράςινου ςθμείου κρίνεται επαρκισ. Ραρόλα αυτά, το πράςινο ςθμείο κα πρζπει να 

ενιςχυκεί με τθν εγκατάςταςθ ςυμπλθρωματικϊν μικρϊν ςθμείων ςυλλογισ ςτουσ 

διάφορουσ οικιςμοφσ του Διμου, όπωσ αναλφεται ςτθν επόμενθ δράςθ.  
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6.2.5.1 Βαςικά ςτοιχεία-χαρακτθριςτικά πράςινων ςθμείων 
- Οι πολίτεσ παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ αποβλιτων με δικό τουσ 

μεταφορικό μζςο ςτο Ρράςινο Σθμείο. 

- Οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. 

ζπιπλα, παιχνίδια). 

- Ο Διμοσ τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ’ ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ)  που 

δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ ςτα πράςινα ςθμεία ςυλλογισ. 

- Κα πρζπει να καλφπτει όςο το δυνατό περιςςότερα είδθ αποβλιτων. 

- Να γίνεται ςυλλογι και τεμαχιςμόσ πραςίνων.  

 

6.2.5.2 Διαχείριςθ ςυλλεγόμενων υλικϊν πράςινου ςθμείου 
Τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα πράςινο ςθμείο μποροφν να οδθγθκοφν για 
επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ, ανάλογα πάντα και με τθν προςφορά και ηιτθςθ ςτθν 
αγορά. Για τα περιςςότερα ρεφματα λειτουργοφν Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να διαχειριςτοφν τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε 
ζνα πράςινο ςθμείο. Για τα λοιπά ρεφματα θ διαχείριςθ κα πρζπει να γίνεται από 
ανεξάρτθτουσ φορείσ με τουσ οποίουσ ο Διμοσ ςυνάπτει ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ.  
 
Στον ακόλουκο πίνακα, παρουςιάηονται ο τρόποσ διαχείριςθσ και οι πικανοί αποδζκτεσ ανά 
ρεφμα αποβλιτων που ςυλλζγεται ςε ζνα ‘ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ’ πράςινο ςθμείο.  
 

Ρίνακασ 26: εφματα αποβλιτων, αποδζκτεσ και είδοσ διαχείριςθσ  

εφμα Αποβλιτων Τελικόσ Αποδζκτθσ Είδοσ Διαχείριςθσ 

Μελάνια Εκτυπωτι Απευκείασ ςε Λδιϊτεσ  Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
Ανακφκλωςθ 

Μικρζσ Θλεκτρικζσ Συςκευζσ & 
Ογκϊδθ ΑΘΘΕ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ2- 
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ ΑΕ-  ΣΕΔ 

Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

CD Απευκείασ ςε Λδιϊτεσ  Ανακφκλωςθ 

Απλοί Λαμπτιρεσ & Λαμπτιρεσ 
Φκοριςμοφ 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ ΑΕ3 - ΣΕΔ Ανακφκλωςθ 

Βιβλία Κοινωνικοί Φορείσ  Επαναχρθςιμοποίθςθ 

                                                           
2
 «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Θ εταιρεία αποτελεί τον εγκεκριμζνο φορζα (Απόφαςθ του Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ με αρικμό 

105134/10.06.2004 ‐ ΦΕΚ 905Β/17.06.2004) για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του Συλλογικοφ Συςτιματοσ Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ των Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (Α.Θ.Θ.Ε.) ςτθν Ελλάδα. 
Θ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ζχει ωσ πρωταρχικι επιδίωξθ τθν επίτευξθ των Εκνικϊν Στόχων, ζτςι όπωσ αυτοί 
κακορίηονται από τθν Ευρωπαϊκι και τθν Ελλθνικι νομοκεςία, κακϊσ και τον αποτελεςματικό ζλεγχο του κόςτουσ τθσ 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ των Α.Θ.Θ.Ε. 
Θ ςυμμετοχι ςτθν «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» εξαςφαλίηει ςτισ επιχειριςεισ που παράγουν, ειςάγουν και μεταπωλοφν 
θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό, τθν απαλλαγι τουσ από τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων ςχετικά με τθν Εναλλακτικι 
Διαχείριςθ των Α.Θ.Θ.Ε. που τουσ επιβάλλει ο Νόμοσ 2939/2001 και τθ νζα ΚΥΑ ΘΡ 23615/651/Ε.103, εγκεκριμζνο από το 
ΥΡΕΧΩΔΕ. Θ εταιρεία είναι μθ επενδυτικοφ χαρακτιρα και μθ επιδίωξθσ κερδϊν και ζχει χαρακτιρα οργανωτικό και 
ελεγκτικό. Στθν ουςία ζχει χαρακτιρα εκχϊρθςθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ και λειτουργεί μζςα ςτο πλαίςιο των οδθγιϊν τθσ 
Κοινότθτασ, οι οποίεσ ζχουν μεταφερκεί ςτο Ελλθνικό Δίκαιο. 
3
 «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ Α.Ε.». Θ εταιρεία με ζδρα τθν Ακινα ζλαβε ζγκριςθ το 2009 με ςχετικι απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ ωσ ΣΕΔ 

πανελλαδικισ εμβζλειασ για λαμπτιρεσ και φωτιςτικά. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςφςτθμα διαχειριςτζσ είναι επιχειριςεισ 
παραγωγισ και ειςαγωγισ φωτιςτικϊν και ειςαγωγείσ λαμπτιρων. Το 2012 το ΣΕΔ επζκτεινε τισ δραςτθριότθτεσ του και ςτισ 
μικροςυςκευζσ όλων των κατθγοριϊν ΘΘΕ και ςτουσ λαμπτιρεσ LED. Στθν οργάνωςθ των ςθμείων ςυλλογισ θ εταιρεία ζχει 
τοποκετιςει κάδουσ ςε καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ φωτιςτικϊν και λαμπτιρων και ςε μεγάλουσ χριςτεσ, και ζχει 
ςυνάψει ςυνεργαςίεσ με Διμουσ για ανάπτυξθ τθσ ςυλλογισ ςε δθμοτικά ςθμεία. Οι ιδρυτικοί μζτοχοι ιταν 53 και οι 
ςυμβεβλθμζνοι παραγωγοί ςτο τζλοσ του 2011 ιταν 130. 
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Μπαταρίεσ ΑΦΘΣ ΑΕ4 - ΣΕΔ Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

Κεριά Απευκείασ ςε Λδιϊτεσ  Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
Ανακφκλωςθ 

οφχα, Υφάςματα, Ραποφτςια Κοινωνικοί Φορείσ  Επαναχρθςιμοποίθςθ 

ΑΕΚΚ  Συςτιματα Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ 

Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

Ρλαςτικά Υλικά Βιομθχανίεσ Ρλαςτικϊν Ανακφκλωςθ 

Ξφλο Ανακυκλωτζσ Ξφλου Ανακφκλωςθ 

Ζπιπλα – Οικιακόσ εξοπλιςμόσ – 
Χαλιά  

Απευκείασ ςε Λδιϊτεσ  Ανακφκλωςθ 

Μεταλλικά Αντικείμενα Ανακυκλωτζσ Μετάλλων & 
Αλουμινίου 

Ανακφκλωςθ 

Τηάμια & Γυαλιά Διαφόρων 
Χρωμάτων 

Ανακυκλωτζσ Γυαλιοφ Ανακφκλωςθ 

Χαρτί Ζντυπο Ανακυκλωτζσ Χαρτιοφ  Ανακφκλωςθ 

Συςκευαςίεσ Ανάμικτεσ EEAA ΑΕ5 - Σφςτθμα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων Συςκευαςιϊν ΣΣΕΔ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ  

Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

Χϊματα και Ρζτρεσ Διμοσ & Συςτιματα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ 

Επαναχρθςιμοποίθςθ  

Ογκϊδθ Ρλαςτικά Βιομθχανίεσ Ρλαςτικϊν Ανακφκλωςθ 

Σφμμεικτα Διμοσ ςε ΧΥΤΑ Ταφι 

Ρράςινα Διμοσ ςε Μονάδα 
Κομποςτοποίθςθσ 

Επεξεργαςία (Τεμαχιςμόσ) 
& Κομποςτοποίθςθ 

 

6.2.5.3 Σεχνικι Περιγραφι πράςινου ςθμείου 

Ακολουκεί περιγραφι των κφριων χϊρων ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. 

 

Α) Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Μερικά από τα 

πιο ςυνικθ απόβλθτα που ςυλλζγονται είναι μελάνια εκτυπωτι, μικρζσ θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ, απλοί λαμπτιρεσ και λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, κεριά, μπαταρίεσ, βιβλία, CD, 

ανάμικτεσ ςυςκευαςίεσ, ροφχα, υφάςματα και παποφτςια.  

                                                           
4
 Θ εταιρεία ΑΦΘΣ ΑΕ ιδρφκθκε τον Μάρτιο του 2004 με ςκοπό τθν οργάνωςθ ςυλλογικοφ ςυςτιματοσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν ςφμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179/A/2001).  
Θ ΑΦΘΣ μολονότι ανϊνυμθ εταιρεία λειτουργεί ωσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ςτοχεφει ςτθν καλφτερθ δυνατι 
αξιοποίθςθ των ειςφορϊν που διακζτουν οι ειςαγωγείσ μπαταριϊν προκειμζνου να επιτευχκοφν οι εκνικοί ςτόχοι τθσ 
ανακφκλωςθσ. Θ εταιρεία είναι ο εγκεκριμζνοσ φορζασ που ζχει εγκρικεί από το ΥΡΕΧΩΔΕ με τθν υπ'αρικμόν 106155/7.7.2004 
απόφαςθ του Υπουργοφ (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για τθν ανακφκλωςθ των φορθτϊν μπαταριϊν ςτθν χϊρα μασ . Θ ΑΦΘΣ ΑΕ 
είναι ο ΣΕΔ πανελλαδικισ εμβζλειασ για τισ οικιακοφ τφπου μπαταρίεσ και ζχει ςθμεία ςυγκζντρωςθσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
ςχόλια και ςχετικά καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ. 

5
 Θ Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Ανακφκλωςθσ (http://www.herrco.gr), ιδρφκθκε τον Δεκζμβριο του 2001 από 

βιομθχανικζσ και εμπορικζσ επιχειριςεισ που είτε διακζτουν ςυςκευαςμζνα προϊόντα ςτθν ελλθνικι αγορά είτε 
καταςκευάηουν διάφορεσ ςυςκευαςίεσ. Θ ΕΕΑΑ ανταποκρινόμενθ ςτον Νόμο 2939/01 δθμιοφργθςε και οργάνωςε το Σφςτθμα 
Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ - «ANAKYΚΛΩΣΘ» (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ) για τθν ςυλλογι, μεταφορά, 
επαναχρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμόν 106453/20-02-
2003 υπουργικι απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ. 



 
ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ 
 

 

75 

  

Εικόνα 14: Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 

Ο χϊροσ αυτόσ μπορεί να διαμορφωκεί είτε εντόσ κτιρίου, είτε ςε ανοιχτό ςτεγαςμζνο 

χϊρο. Θ απόρριψθ των υλικϊν γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε ειδικοφσ κάδουσ ανάλογα με 

το είδοσ του υλικοφ που ςυλλζγεται.  

Στισ ακόλουκεσ εικόνεσ φαίνονται ενδεικτικά διάφοροι κάδοι για τα διάφορα είδθ 

αποβλιτων:  
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Εικόνα 15: Κάδοι για διάφορα είδθ μθ ογκωδϊν αποβλιτων  

 

Είναι ςθμαντικό, επίςθσ, οι πολίτεσ να διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα ςυλλογισ για ειδικά 

είδθ υλικϊν, ϊςτε να διευκολφνεται ο διαχωριςμόσ ςτθν πθγι.  

 

 

 
 

άκοσ για γυάλινεσ 

ςυςκευαςίεσ 

Δοχείο για τθγανζλαια 

& μπαταρίεσ 

Θικεσ για CD 

 

Β) Χϊροσ διαλογισ ογκωδϊν αποβλιτων 

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων. Κατά κφριο λόγο ςυλλζγονται 
ογκϊδθ ΑΘΘΕ, ΑΕΚΚ, χϊματα και πζτρεσ, ογκϊδθ πλαςτικά, ξφλο, μεταλλικά αντικείμενα, 
τηάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράςινα απόβλθτα.  

Θ απόκεςθ των αποβλιτων γίνεται ςυνικωσ ςε μεγάλα containers τοποκετθμζνα ςε 
εξωτερικό χϊρο του Ρράςινου Σθμείου και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςε ανιςοςτακμία 
(χαμθλότερο επίπεδο) ςε ςχζςθ με τθ κζςθ του ιδιϊτθ-κατόχου των αποβλιτων. Με τον 
τρόπο αυτό ςτο ζνα επίπεδο απορρίπτουν οι πολίτεσ και ςτο άλλο να γίνεται θ μεταφορά 
των containers. 

Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ δθμιουργία ανιςοςτακμίασ, θ απόκεςθ μπορεί να 
γίνεται απευκείασ ςτα containers. 
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Σε κάκε περίπτωςθ, ο χϊροσ ενδείκνυται να είναι ςτεγαςμζνοσ ι ςε περίπτωςθ που αυτό 
δεν είναι εφικτό, να υπάρχει κάλυψθ των containers, για τθν προςταςία των υλικϊν από τισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ 

 

  

Εικόνα 16: Εξωτερικόσ χϊροσ για ογκϊδθ απόβλθτα   

  

Γ) Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ και προετοιμαςίασ για μεταφορά μικρϊν 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Ο χϊροσ αυτόσ αποςκοπεί ςτθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων υλικϊν, πριν τθ μεταφορά 
τουσ ςτον τελικό αποδζκτθ. Εάν ζχει επιλεχκεί ςυλλογι των υλικϊν ςε μεγάλα containers 
(π.χ. των 10m3) τότε ο χϊροσ αυτόσ δεν είναι απαραίτθτοσ.  

Στο χϊρο αυτό γίνεται, επίςθσ, θ προετοιμαςία των ςυλλεγόμενων υλικϊν με ςτόχο τθν 
άμεςθ και εφκολθ μεταφορά τουσ, όπωσ θ ςυμπίεςθ των υλικϊν μζςω τθσ εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ ειδικισ πρζςασ. 

 

     
Εικόνα 17: Χϊροσ αποκικευςθσ – ςυμπίεςθσ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων   

 

Δ) Χϊροσ μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων 

Ο χϊροσ αυτόσ είναι απαραίτθτοσ για τθ ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων 

αποβλιτων που εντοπίηονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα και περιλαμβάνονται ςτο Κεφ. 

20 του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (με αςτερίςκο*). Ενδεικτικά ςε αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονται χρϊματα, ηιηανιοκτόνα και λθγμζνα φάρμακα.  

Θ ςυλλογι γίνεται ςυνικωσ ςε ξεχωριςτό χϊρο (κλειςτό δωμάτιο) ι ςε κλειςτό container, 
εάν δεν υπάρχει κτίριο. 
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Εικόνα 18: Χϊροσ ςυλλογισ ειδικϊν – επικινδφνων αποβλιτων   

 

Ε) Χϊροσ προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ – κατάςτθμα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

Στον χϊρο προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ, μεταφζρονται όλα τα υλικά, τα 
οποία δφναται να επαναχρθςιμοποιθκοφν είτε απευκείασ είτε μετά από επιςκευι. 
Ενδεικτικά αναφζρονται βιβλία, πιάτα, ζπιπλα, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, ποδιλατα, παιχνίδια, 
κτλ. 

Ο χϊροσ αυτόσ δεν κρίνεται απαραίτθτοσ ςε ζνα πράςινο ςθμείο, κακϊσ θ προετοιμαςία 
για επαναχρθςιμοποίθςθ μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδζκτθ με τον οποίο ο 
φορζασ λειτουργίασ ζχει ςυνάψει ςχετικι ςφμβαςθ, όπωσ π.χ. κοινωνικοί φορείσ, 
ιδρφματα, βιβλιοκικεσ, κλπ.  

Επίςθσ, δφναται εντόσ του πράςινου ςθμείου να δθμιουργθκεί χϊροσ για τθν παροχι των 
υλικϊν αυτϊν ςτουσ πολίτεσ, όπωσ ενδεικτικά λειτουργεί ζνα Κοινωνικό Ραντοπωλείο. Οι 
πολίτεσ, οι οποίοι επιςκζπτονται τα πράςινα ςθμεία κα μποροφν να προμθκεφονται τα εν 
λόγω αντικείμενα είτε μζςω ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ είτε δωρεάν.  

 

 
Εικόνα 19: Κατάςτθμα υλικϊν προσ επαναχρθςιμοποίθςθ    

 

Σ) Λοιποί βοθκθτικοί χϊροι 

Για τθν ορκι λειτουργία ενόσ πράςινου ςθμείου, κα πρζπει, επίςθσ, να διακζτει τισ εξισ 
εγκαταςτάςεισ/υποδομζσ: 

 Χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων και γραφείο διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ. 
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 Περίφραξθ-Πφλθ Ειςόδου. Θ περίφραξθ ενόσ Ρράςινου Σθμείου είναι απαραίτθτθ 

για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ αλλά και των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

 Γεφυροπλάςτιγγα. Για τθ ηφγιςθ των ειςερχόμενων φορτίων, ςυνιςτάται θ 

εγκατάςταςθ γεφυροπλάςτιγγασ (ανάλογα και με το μζγεκοσ του πράςινου 

ςθμείου) κακϊσ και μικρότερου ηυγοφ για τθ ηφγιςθ φορτίων που φζρουν οι 

πολίτεσ (μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν). 

 

   
Εικόνα 20 : Άποψθ ειςόδου ςε Ρράςινο Σθμείο  

 

 Κυκλοφοριακι λειτουργία. Να γίνεται διαχωριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ του κοινοφ 

και των υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ του πράςινου ςθμείου και να υπάρχει πρόβλεψθ 

για τθ ςτάκμευςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). 

 υςτιματα Αςφάλειασ. Για τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ αλλά και των 

ςυλλεγόμενων υλικϊν, προτείνεται να εγκαταςτακεί ςφςτθμα  (CCTV Camera) 

παρακολοφκθςθσ και ςυναγερμοφ. 
 

6.2.5.4 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Π.. 
 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ του τοπικοφ πράςινου ςθμείου ενδεικτικά δφναται 

περιλαμβάνει τα εξισ: 

Μικρι πρζςα ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Θ πρζςα προορίηεται για τθ δεματοποίθςθ μικρϊν χαρτοπλαςτικϊν, ϊςτε να 

πραγματοποιείται ευχερζςτερθ μεταφόρτωςθ και προςωρινι αποκικευςθ τουσ. 

 

Ραλλετοφόρο Πχθμα ( Clark) 

Χρθςιμοποιείται για τθ διακίνθςθ των δεμάτων. 

 

Τεμαχιςτισ πράςινων και ογκωδϊν αποβλιτων 

Ο τεμαχιςτισ κα είναι κατάλλθλοσ για τθν επεξεργαςία ξφλου και ξυλωδϊν αποβλιτων, 

όπωσ απόβλθτα κιπων, κορμοί διαμζτρου περίπου 20 cm, φλοιοί δζνδρων, παλζτεσ και 

λοιπϊν ογκωδϊν αποβλιτων (κα χρθςιμοποιθκεί ο υφιςτάμενοσ τεμαχιςτισ). 
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6.2.6 Χωριςτι ςυλλογι μζςω δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων 
Συλλογισ  

Συμπλθρωματικά του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου που προτείνεται ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία μικρϊν πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ςε 

διάφορεσ γειτονιζσ του Διμου, όπωσ αντίςτοιχα ζχουν εγκαταςτακεί ςθμεία ςυλλογισ 

ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ. Τα ςθμεία ςυλλογισ εγκακίςτανται ςυνικωσ ςε 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, δεν απαιτοφν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και ζχουν ωσ ςτόχο τθν 

εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςε επίπεδο γειτονιάσ. Θ επιλογι των χϊρων για τθν εγκατάςταςθ των 

εν λόγω ςθμείων ςυλλογισ προτείνεται να πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 

χωροκζτθςθσ του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου.  
 

Για το Διμο αφινασ-Ρικερμίου, προτείνονται τουλάχιςτον 4 πράςινων ςθμείων ςυλλογισ 

πολλαπλϊν ρευμάτων αποβλιτων, ενδεικτικά 1 ςτο Ντράφι, 1 ςτο Ρικζρμι, 1 ςτθν 

Καλλιτεχνοφπολθ και 1 ςτθ αφινα.  

 

 Σεχνικι περιγραφι ςθμείου ςυλλογισ Π.. 

Καταλαμβάνει μικρι ζκταςθ εντόσ κοινόχρθςτου χϊρου ι χϊρου με χριςθ κοινισ 

ωφζλειασ. Μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά:  

 Τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ. 

 Κτίριο με κάδουσ. 

 Υπόγειουσ κάδουσ. 

Θ επιλογι εξαρτάται από τθν καταλλθλότθτα του διακζςιμου χϊρου. 

 

Τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ 

Αποτελοφν ειδικζσ μεταλλικζσ καταςκευζσ, όπου είναι τοποκετθμζνα και λειτουργοφν 

αυτόματα μθχανιματα ανακφκλωςθσ υλικϊν. 

Ακολουκοφν ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ τυποποιθμζνων κζντρων ανακφκλωςθσ που ζχουν 

τοποκετθκεί ςε κεντρικά ςθμεία (πλατείεσ) Διμων τθσ Αττικισ για τθ ςυλλογι και 

ανακφκλωςθ: 

- Κουτιϊν αλουμινίου (από αναψυκτικά, μπφρεσ κ.α.) 

- Κουτιϊν λευκοςιδιρου (από αναψυκτικά, μπφρεσ, γάλατα, κονςζρβεσ κ.α.) 

- Ρλαςτικϊν μπουκαλιϊν (από νερό, γάλα, χυμοφσ, αναψυκτικά, απορρυπαντικά κ.α.) 

- Γυάλινων φιαλϊν (από νερό, γάλα, χυμοφσ, αναψυκτικά, κραςιά και ποτά) 
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Εικόνα 21: Τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ (ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ) 

 

Κτίριο με κάδουσ 

Θ κτιριακι εγκατάςταςθ είναι ςυνικωσ μεταλλικι καταςκευι, θ οποία καταςκευάηεται ςε 

ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο. Κα πρζπει να διακζτει πφλθ ειςόδου, φωτιςμό και επαρκι 

χϊρο για τθν εγκατάςταςθ διαφόρων κάδων για τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  
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Εικόνα 22: Ρράςινο ςθμείο ςυλλογισ με κτιριακι εγκατάςταςθ ςε κοινόχρθςτο χϊρο 

 
 

Υπόγειοι κάδοι ανακφκλωςθσ 

Το υπόγειο ςφςτθμα κάδων απορριμμάτων αποτελείται από μεταλλικι καταςκευι με 

αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία του υπόγειου ςυςτιματοσ. Τα απορρίμματα ειςζρχονται 

από τισ  κυρίδεσ ειςαγωγισ και καταλιγουν ςτουσ κάδουσ μζςω ειδικϊν οδθγϊν. Αυτόματα 

γίνεται ψεκαςμόσ τουσ από ειδικό απολυμαντικό υγρό. Πταν ζνασ κάδοσ γεμίςει, θ 

αντίςτοιχθ κυρίδα ειςαγωγισ κα πρζπει υποχρεωτικά να κλειδϊνει, μζςω ειδικϊν 

θλεκτρονικϊν και μθχανικϊν διατάξεων για τθν αποφυγι υπερχείλιςθσ του φρεατίου από 

ςκουπίδια. Στθ φάςθ τθσ αποκομιδισ των απορριμμάτων, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, μζςω 

τθλεχειριςμοφ, κζτει ςε λειτουργία το ςφςτθμα, το οποίο ανυψϊνεται αποκαλφπτοντασ 

τουσ κάδουσ προσ αποκομιδι. Θ αποκομιδι γίνεται από τα ςυμβατικοφ τφπου 

απορριμματοφόρα οχιματα.  Θ κάτω επιφάνεια του ςυςτιματοσ υπογείων κάδων είναι ςτο 

ίδιο επίπεδο με το φψοσ του εδάφουσ, ϊςτε οι κάδοι να εκκενϊνονται απρόςκοπτα και να 

επανατοποκετοφνται και ςτθ ςυνζχεια με τθλεχειριςμό να κατεβαίνει το ςφςτθμα ςτθν 

αρχικι του κζςθ. 
Το ςφςτθμα υπόγειων  κάδων δφναται να παρζχει διατάξεισ  για  αυτόματθ  ενθμζρωςθ  ςε  

κεντρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου κακϊσ και για χριςθ θλεκτρονικϊν  

καρτϊν ειςαγωγισ αποβλιτων,  μζτρθςθ  ποςότθτασ  αποβλιτων,  ςυμπίεςθ κ.ά. 
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Εικόνα 23: Υπόγειοι κάδοι ανακφκλωςθσ (ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ) 

 

 

6.2.7 Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ 

Στο Διμοσ αφινασ-Ρικερμίου, ςε ςυνεργαςία με τον ΕΔΣΝΑ, ζχει αναπτυχκεί δίκτυο 

χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ με τθν εγκατάςταςθ 34 κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου 

υλικοφ (κάδοι με κίτρινο καπάκι) ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου, δθμοτικά κτίρια, κεντρικά 

ςθμεία των δθμοτικϊν ενοτιτων κλπ.  

 

Δεδομζνου ότι αναμζνεται θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ χωριςτισ διαλογισ για το χαρτί ςε 

εκνικό επίπεδο (πικανϊσ ςτο πλαίςιο νζου ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ), θ 

διαλογι ςτθν πθγι και ςυλλογι του ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου δφναται να ακολουκιςει 

τισ πρακτικζσ που κα εφαρμοςτοφν πανελλαδικϊσ. Ωςότου, όμωσ αυτό λειτουργιςει και 

ςφμφωνα με το ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ, ο Διμοσ κα πρζπει να επεκτείνει το υφιςτάμενο 

ςφςτθμα χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ που εφαρμόηει ο ΕΔΣΝΑ με τθν προμικεια 20 

επιπλζον κάδων ϊςτε να καλυφκοφν πλιρωσ τα ςχολεία, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τράπεηεσ 

και κεντρικά ςθμεία του Διμου κακϊσ είναι τα ςθμεία από τα οποία μποροφν να 

επιτευχκοφν άμεςα αποτελζςματα. Το πρόγραμμα κα καλφπτει κυρίωσ το ζντυπο χαρτί και 

δευτερευόντωσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ.  

 

 
Εικόνα 24: Κάδοσ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ ΕΔΣΝΑ 
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Εν ςυνεχεία, το ςφςτθμα δφναται να επεκτακεί με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ λοιπϊν μεγάλων 

παραγωγϊν και των νοικοκυριϊν.  

 

 

6.2.8 Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν 

Ιδθ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ ζχουν τοποκετθκεί ειδικοί κϊδωνεσ ςυλλογισ  γυαλιοφ (4 

ςτο Διμο ςυνολικά). Ραρόλα αυτά, θ χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν κα πρζπει 

ενιςχυκεί ωσ εξισ: 

 Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ ςυςκευαςίασ ςε 

καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets, κάβεσ, κλπ.) και ενθμζρωςθ των πολιτϊν για 

τα είδθ των ςυςκευαςιϊν που επιςτρζφονται. 

 Επζκταςθ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ με τουσ κϊδωνεσ γυαλιοφ και ςε 

λοιποφσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

καλφπτοντασ το ςφνολο των κεντρικϊν ςθμείων του Διμου. 

 Διερεφνθςθ, βάςει του διακζςιμου δυναμικοφ του Διμου, τθσ οργάνωςθσ 

ςυςτιματοσ ςυλλογισ πόρτα-πόρτα, ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα, εντόσ 

πλαςτικϊν ςάκων και χωρίσ τθν τοποκζτθςθ κάδων γυαλιοφ. Ραρόλα αυτά, μία 

τζτοια πρωτοβουλία απαιτεί ςυςτθματικι ενθμζρωςθ κακϊσ οι πολίτεσ κα πρζπει 

να γνωρίηουν το πρόγραμμα αποκομιδισ ςτθν περιοχι τουσ.  

 
Εικόνα 25: Κϊδωνασ γυάλινων ςυςκευαςιϊν 

 

 

6.2.9 Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων 

Θ οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ογκωδϊν από τα λοιπά αςτικά απόβλθτα μπορεί 

να υλοποιείται με τουσ εξισ τρόπουσ: 
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 Βελτίωςθ/ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ςυλλογισ ογκωδϊν μζςω 

ειδικϊν οχθμάτων του Διμου κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ και με χρζωςθ πάνω από ςυγκεκριμζνο όγκο, ϊςτε να ενκαρρφνεται 

θ απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.   

 Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ, βλ. μζτρο ακολοφκωσ) για 

μεταφορά των ογκωδϊν από τουσ πολίτεσ ςτο κεντρικό πράςινο ςθμείο. 

 Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά προτεραιότθτα εξζταςθ 

τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το Διμο είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ 

φορείσ). Για το λόγο αυτό κα πρζπει να διερευνθκεί εντόσ του Ρράςινου Σθμείου, θ 

δθμιουργία κατάλλθλου μθχανιςμοφ ελζγχου ι/και επιςκευισ υλικϊν. Επίςθσ, κα 

πρζπει να ςυνάπτονται ςυμφωνίεσ με Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, ΚΔΑΥ 

και λοιπζσ βιομθχανίεσ, οι οποίοι δφναται να διαχειριςτοφν περαιτζρω τα 

απόβλθτα αυτά.  

 

6.2.10  Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των ΑΘΘΕ που παράγονται ςτα αςτικά απόβλθτα 

και τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, προτείνεται να υλοποιθκοφν 

τα εξισ: 

o Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ που ιδθ υλοποιείται. 

o Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ αλλά και του κεντρικοφ πράςινου 

ςθμείου, ϊςτε να δζχονται όλα τα είδθ των ΑΘΘΕ τα οποία και ςτθ ςυνζχεια κα 

παραδίδονται ςε Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 

o Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά παρζχονται από το 

Διμο είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό αυτό, απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με 

τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ. Θ 

ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ετιςια προγραμματιςμζνθ 

εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. 

 

 

6.2.11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ  

Αντίςτοιχα με τθ χωριςτι ςυλλογι των ΑΘΘΕ, για τα απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν 

ςτθλϊν (ΑΦΘΣ, ιτοι μπαταρίεσ)  κα πρζπει να ενιςχυκεί θ διαλογι ςτθν πθγι μζςω των 

εξισ δράςεων: 
o Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν που 

ιδθ υλοποιείται ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου κακϊσ και ςε άλλεσ δθμοτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, φορείσ, ςχολεία κακϊσ και εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ 

που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΦΘΣ ΑΕ. 

o Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ αλλά και του κεντρικοφ πράςινου 

ςθμείου, ϊςτε να δζχονται θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ τα οποία και ςτθ 

ςυνζχεια κα παραδίδονται ςτο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 

o Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά παρζχονται από το 

Διμο είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό αυτό, απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με 
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τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ. Θ 

ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ετιςια προγραμματιςμζνθ 

εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. 

 

6.2.12 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικινδφνων αποβλιτων 
ςτα ΑΣΑ  

Για τθν οργάνωςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι μικρϊν ποςοτιτων επικινδφνων 

αποβλιτων που βρίςκονται ςτα ΑΣΑ, κα πρζπει να αξιοποιθκεί το κεντρικό πράςινο ςθμείο 

και άλλα υφιςτάμενα δίκτυα για ςυγκεκριμζνα είδθ αποβλιτων όπωσ τα φαρμακεία που 

ςυλλζγουν λθγμζνα φάρμακα. 

Θ διαχείριςι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Νόμου 4042/2012, ςτα πράςινα ςθμεία 

άρκρου 38 του Νόμου) κα πρζπει εν ςυνεχεία να γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

διαχείριςθσ των επικινδφνων αποβλιτων από εταιρείεσ που κατζχουν κατάλλθλεσ άδειεσ 

μεταφοράσ και διαχείριςθσ.  

 

6.2.13 Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων (Τθγανελαίων) 

Θ δράςθ αυτι ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ εκτροπισ και χωριςτισ ςυλλογισ των 

αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν με ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ όπωσ οι 

χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ αλλά και ςτουσ μικροφσ παραγωγοφσ ςε επίπεδο νοικοκυριοφ. 

 

Θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν δφναται να υλοποιθκεί ωσ 

εξισ: 

 Με τθν οργάνωςθ δικτφου ςυλλογισ βρϊςιμων ελαίων μζςω ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ 

φορείσ. 

 Με τθν εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ πλθςίον καταςτθμάτων 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 Με τθ δθμιουργία κατάλλθλθσ υποδομισ για τθ ςυλλογι ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.  

 Με τθ δθμιουργία ςχολικϊν διαγωνιςμϊν ςυγκζντρωςθσ τθγανελαίου από τα νοικοκυριά 

των μακθτϊν εντόσ των ςχολικϊν μονάδων.  

 Για τθ ςυλλογι και αξιοποίθςθ των βρϊςιμων ελαίων, ο Διμοσ κα πρζπει να 

ςυμβλθκεί με ιδιϊτεσ φορείσ – ανακυκλωτζσ.  

 

6.2.14  Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ 

Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου, 

κακϊσ αυτά δεν εντάςςονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα. Ραρόλα αυτά, ο Διμοσ καλείται πολλζσ 

φορζσ να ςυλλζξει ΑΕΚΚ λόγω μθ οργανωμζνθσ διαχείριςθσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ ι ελλείψει 

άλλθσ υποδομισ ειδικότερα όταν πρόκειται για μικρζσ ποςότθτεσ από νοικοκυριά (π.χ. ςπαςμζνα 

πλακίδια). 

Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςτθν ενότθτα 5, ο Διμοσ δφναται να εκτρζπει το 80% των 

ΑΕΚΚ με χωριςτι ςυλλογι και για το λόγο αυτό προτείνονται οι εξισ δράςεισ: 

 Να προβλεφκεί ςτον κανονιςμό κακαριότθτασ θ υποχρζωςθ των πολιτϊν για μεταφορά των 

ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο. 
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 Θ ςυλλογι να μπορεί να γίνεται από το Διμο κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ και με χρζωςθ, ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά των ΑΕΚΚ από 

τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.   

 Για μεγάλεσ ποςότθτεσ κατά τθ διάρκεια οικοδομικϊν εργαςιϊν (πχ. ανακαταςκευζσ) είναι 

απαραίτθτθ θ ενοικίαςθ ειδικϊν κάδων που παρζχουν αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ για τθ 

ςυλλογι και μεταφορά ΑΕΚΚ.  

 Για τα ΑΕΚΚ που εντοπίηονται ανεξζλεγκτα, κα πρζπει να δοκεί καταρχάσ ζμφαςθ ςτθν 

εξάλειψθ τθσ παραβατικότθτασ και κατά δεφτερον εφόςον αυτό δεν εφικτό ςτθ ςυλλογι και 

μεταφορά των αποβλιτων αυτϊν από το Διμο ςτο πράςινο ςθμείο.  

 Πλα τα ΑΕΚΚ που κα ςυλλζγονται χωριςτά και κα ςυγκεντρϊνονται ςτο πράςινο ςθμείο, κα 

μεταφζρονται ςε εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν περαιτζρω 

αξιοποίθςι τουσ.  

  

Κατά προτεραιότθτα, τα ΑΕΚΚ κα πρζπει να αξιοποιοφνται ςφμφωνα και με τουσ ςτόχουσ 

που τίκενται ςτθν Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 ‘Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 

(ΑΕΚΚ)’ αλλά και το Ν.4042/2012. Θ επίτευξθ των κεςμοκετθμζνων ςτόχων αποτελεί 

υποχρζωςθ των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

 

6.2.15 Υλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ 

Πλεσ οι δράςεισ πρόλθψθσ (ςυμπ. τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ) και διαλογισ ςτθν πθγι 

απαιτοφν τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ μζςω μίασ 

οργανωμζνθσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. Στο παρόν τοπικό ςχζδιο, προτείνεται αρχικά 

ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκςτρατείασ και θ ζναρξθ υλοποίθςισ τθσ μαηί με τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ 

των βαςικϊν δράςεων χωριςτισ ςυλλογισ του τοπικοφ ςχεδίου (π.χ. πράςινα ςθμεία, 

χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων) κακϊσ και θ ςυνζχιςθ υλοποίθςισ τθσ κατά τθ διάρκεια 

όλων των επόμενων ετϊν. 

 

Ακολοφκωσ περιγράφονται ςυνοπτικά: 

- οι ςτοχευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ που προτείνονται για τα προγράμματα ΔςΡ 

που ιδθ εφαρμόηονται ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου. 

- θ προτεινόμενθ ολοκλθρωμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ για τισ 

προσ εφαρμογι νζεσ δράςεισ (χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων, πράςινα ςθμεία, 

οικιακι κομποςτοποίθςθ, ξεχωριςτι ςυλλογι του ζντυπου χαρτιοφ). 

 

Σθμειϊνεται ότι το κοινό τθσ προτεινόμενθσ εκςτρατείασ αποτελείται από τουσ κατοίκουσ-

νοικοκυριά του Διμου και τουσ εντοπιςμζνουσ ‘μεγάλουσ’ παραγωγοφσ αποβλιτων του 

Διμου (π.χ. καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, επιχειριςεισ, ςχολεία τθσ 

περιοχισ, ςυλλογικοί φορείσ, δθμόςιεσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και λοιποί μεγάλοι 

παραγωγοί αποβλιτων). 

 

 

1. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα προγράμματα ΔςΠ που ιδθ εφαρμόηονται 
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Για τα ρεφματα αποβλιτων για τα οποία γίνεται ιδθ ξεχωριςτι ςυλλογι όπωσ: τα 

απόβλθτα ςυςκευαςίασ, το γυαλί, τα ΑΘΘΕ, τισ φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ κακϊσ και για 

τθν οικιακι κομποςτοποίςθ, προτείνεται θ υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ΔςΡ και τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν 

ανακφκλωςθσ ςφμφωνα με τουσ προτεινόμενουσ ςτόχουσ. 

Ειδικότερα, προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των πολιτϊν και κυρίωσ των εντοπιςμζνων ‘μεγάλων’ παραγωγϊν αποβλιτων 

του Διμου (π.χ. ςχολεία τθσ περιοχισ, ςυλλογικοί φορείσ, δθμόςιεσ και δθμοτικζσ 

υπθρεςίεσ και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλιτων) κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν 

που δεν ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι. 

 

Συνοπτικά, οι δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

ΔςΡ προτείνεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

- Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςε 

περιβαλλοντικά κζματα και κζματα ανακφκλωςθσ (περιβαλλοντικοί διαγωνιςμοί με 

βραβεφςεισ/ ζπακλα,  παρουςιάςεισ και μακιματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, 

κλπ.) 

- Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν φορζων ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα. 

- Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand, για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ, υπενκφμιςθ των 

ςυςτθμάτων ΔςΡ και καταγραφι προβλθμάτων και παραπόνων των χρθςτϊν. 

- Επιςτολζσ υπενκφμιςθσ από το Διμο ανά εξάμθνο ι ετθςίωσ, με ενθμζρωςθ για τισ 

δράςεισ που πραγματοποιοφνται, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ, τθν 

αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ, επίλυςθ προβλθμάτων κλπ. 

- Δελτία Τφπου ςτθν ιςτοςελίδα ενθμζρωςθσ του Διμου και ανακοινϊςεισ ςτον 

τφπο, με πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ όλων των ρευμάτων αποβλιτων. 

- Σελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.)  

- Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ άνω δράςεισ κα πρζπει να ενςωματωκοφν οι προβλεπόμενεσ/ 

προγραμματιςμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ΕΕΑΑ για τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ. 

 

2. Ολοκλθρωμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ για τισ 

προτεινόμενεσ νζεσ δράςεισ 

Για τισ νζεσ δράςεισ που προβλζπεται να εφαρμοςτοφν για πρϊτθ φορά ςτο Διμο 

αφινασ-Ρικερμίου ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου δράςθσ (όπωσ θ χωριςτι ςυλλογι 

των βιοαποβλιτων, τα πράςινα ςθμεία, θ χωριςτι ςυλλογι τθγανελαίων και θ ξεχωριςτι 

ςυλλογι του ζντυπου χαρτιοφ) προτείνεται θ οργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ με ςτόχο τθ 

λεπτομερι ενθμζρωςθ του κοινοφ που κα ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ διαλογισ, τθν 

εξοικείωςθ του με νζεσ ζννοιεσ και πρακτικζσ, τθν κακοδιγθςθ και τθν ενκάρρυνςθ για 

ςυμμετοχι. 
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Για τθ βζλτιςτθ οργάνωςθ τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ, χωρίηεται ςε 

3 φάςεισ: 

Θ 1θ φάςθ τθσ εκςτρατείασ  (Αφφπνιςθ – Ενθμζρωςθ) ςτοχεφει ςτθν πρϊτθ επαφι και 

ενθμζρωςθ των κατοίκων/επιχειριςεων του Διμου αναφορικά με τθ νζα δράςθ/ υπό 

ανάπτυξθ ςφςτθμα. Κακϊσ οι προτεινόμενεσ νζεσ δράςεισ αποτελοφν νζεσ εφαρμογζσ ςτθν 

Ελλάδα, θ κατανόθςθ για το κοινό απλϊν εννοιϊν, όπωσ ο οριςμόσ των πράςινων ςθμείων, 

των βιοαποβλιτων, κλπ. κρίνεται βαςικι. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ μζχρι ςιμερα 

εξοικείωςθ του κοινοφ με λοιπά ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι, ιδιαίτερα το ςφςτθμα των 

αποβλιτων ςυςκευαςιϊν μζςω των ‘μπλε’ κάδων που εφαρμόηει θ ΕΕΑΑ Α.Ε.. Κατά 

ςυνζπεια, θ προςαρμογι και ςφνδεςθ των εξεταηόμενων νζων δράςεων με τισ υφιςτάμενεσ 

μεκόδουσ ενθμζρωςθσ τθσ ΕΕΑΑ είναι επίςθσ ςθμαντικι. Θ φάςθ αυτι κα πρζπει να 

ξεκινιςει μερικοφσ μινεσ πριν τθν ζναρξθ των προτεινόμενων νζων δράςεων/ 

προγραμμάτων. Ενδεικτικά, προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 1θσ φάςθσ περιλαμβάνουν: 

- Ενςωμάτωςθ πλθροφοριϊν ςτθν υφιςτάμενθ ιςτοςελίδα του Διμου 

- Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για το νζο πρόγραμμα  

- Ενθμερωτικι αφίςα, θ οποία δφναται να ενςωματωκεί ςτο ανωτζρω φυλλάδιο 

- Επιςτολι του Διμου προσ τουσ πολίτεσ 

- Ενθμζρωςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου & ςτελεχϊν του Διμου 

- Δελτίο Τφπου  - Συνζντευξθ τφπου 

- Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

- Σελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.)  

 

Θ 2θ φάςθ τθσ εκςτρατείασ (Ενεργοποίθςθ – Κακοδιγθςθ) που ςυνδζεται χρονικά με τθ 

τθν ζναρξθ των νζων δράςεων/ προγραμμάτων, ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν 

για τθν ζναρξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ και τθν αναλυτικι κακοδιγθςι τουσ. Στο πλαίςιο αυτό, 

οι πολίτεσ κα πρζπει να ενθμερωκοφν για τα πράςινα ςθμεία (κζςθ και πρόςβαςθ, είδθ 

αποβλιτων, οικονομικά οφζλθ από τθ ςυμμετοχι, κλπ.), τον τρόπο χριςθσ του νζου 

εξοπλιςμοφ, τα είδθ των αποβλιτων που ςυλλζγουν χωριςτά, το πρόγραμμα αποκομιδισ, 

το τρόπο επικοινωνίασ τουσ με το Διμο, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ, 

κλπ. Επίςθσ, θ φάςθ αυτι είναι κρίςιμθ για τθν κινθτοποίθςθ, ενεργοποίθςθ των πολιτϊν 

για ςυμμετοχι. Θ φάςθ αυτι ξεκινάει ταυτόχρονα με τθν ζναρξθ τθσ νζασ δράςθσ/ 

προγράμματοσ και κρίνεται βζλτιςτο να διαρκζςει το πολφ ζωσ μερικζσ εβδομάδεσ. 

Ενδεικτικά, προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 2θσ φάςθσ περιλαμβάνουν: 

- Ενθμζρωςθ πόρτα – πόρτα, για τθν προςωπικι επαφι τθσ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ του Διμου με τουσ πολίτεσ 

- Ζντυπο οδθγιϊν χριςθσ νζου εξοπλιςμοφ - Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για το 

νζο πρόγραμμα  

- Ενθμερωτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ πολίτεσ 

- Ρερίπτερο ενθμζρωςθσ-stand, για τθν αναλυτικι προςωπικι ενθμζρωςθ και 

κακοδιγθςθ 

 

Θ 3θ φάςθ τθσ εκςτρατείασ ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, τθν 

ενκάρρυνςι τουσ για ςυμμετοχι κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν που δεν ςυμμετζχουν 

ςτθ νζα δράςθ/ πρόγραμμα. Οι δράςεισ τθσ 3θσ φάςθσ κακορίηονται από τα αποτελζςματα 
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του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εκςτρατείασ. Οι προτεινόμενεσ 

δράςεισ τθσ 3θσ φάςθσ περιλαμβάνουν ενδεικτικά το ςφνολο των δράςεων που 

προβλζπονται για τθν ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ΔςΡ, 

όπωσ αναλφκθκαν ςτα άνω. 

 

 

6.2.16 Λειτουργία Ανταποδοτικισ Κάρτασ Δθμοτϊν 

Θ δθμιουργία κινιτρων ςτουσ πολίτεσ για τθν χριςθ των πράςινων ςθμείων και τθ διαλογι 

ςτθν πθγι όςο το δυνατόν μεγαλφτερων ποςοτιτων, κρίνεται απαραίτθτθ. Ειδικότερα, ςτθν 

Ελλάδα, που θ ζννοια του πράςινου ςθμείου είναι αρκετά πρόςφατθ και πικανϊσ άγνωςτι 

ςτθν πλειοψθφία των πολιτϊν, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ παροχισ 

κινιτρων. Λαμβάνοντασ υπόψθ, ότι μζςω των ανταποδοτικϊν τελϊν δεν είναι δυνατι θ 

παροχι κινιτρων, προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ και λειτουργία μίασ κάρτασ δθμοτϊν που κα 

χρθςιμοποιείται και για τα πράςινα ςθμεία. 

 

Θ κάρτα δθμοτϊν ιδθ ζχει εφαρμοςτεί από πολλοφσ Διμουσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ αλλά και τθν παροχι εκπτϊςεων ςτουσ δθμότεσ.  

 

  
Εικόνα 26: Κάρτα δθμοτϊν  

 

Κατά τθ λειτουργία των πράςινων ςθμείων, θ κάρτα δθμοτϊν κα μποροφςε να εφαρμοςτεί 

για τθ δθμιουργία ενόσ ανταποδοτικοφ ςυςτιματοσ ωσ εξισ: 

- Ο Διμοσ εκδίδει μία ατομικι κάρτα για κάκε δθμότθ. 

- Οι δθμότεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν ανακυκλϊςιμα και λοιπά υλικά ςτο πράςινο 

ςθμείο, τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται ςε βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. 

ογκϊδθ, ανακυκλϊςιμα, υλικά επαναχρθςιμοποίθςθσ, κλπ). 

- Για κάκε υλικό που ηυγίηεται, ςυγκεντρϊνονται πόντοι ςτθν κάρτα. 

- Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτϊςεισ είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου 

(π.χ. μετακινιςεισ με τθ Δθμοτικι Συγκοινωνία, Ρολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ του 
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Διμου, Ραιδικοί Στακμοί) είτε ςε ςυνεργαηόμενα εμπορικά καταςτιματα τθσ 

περιοχισ.  

 

Σφνδεςθ κάρτασ δθμοτϊν με τα τζλθ κακαριότθτασ 

Είναι ςαφζσ, ότι το τζλοσ κακαριότθτασ ζχει ανταποδοτικό χαρακτιρα, δεδομζνου ότι ο  

διμοσ  προςφζρει  ειδικι  και  ςυγκεκριμζνθ  αντιπαροχι:  τθν  υπθρεςία κακαριότθτασ  

και  αποκομιδισ  των  απορριμμάτων. Το  φψοσ  του  τζλουσ  κακαριότθτασ  και  φωτιςμοφ  

πρζπει  να  είναι  ανάλογο  του  κόςτουσ παροχισ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ (ΣτΕ 981/92, 

2063/86) και να προςδιορίηεται αντικειμενικά με κριτιριο το βακμό χριςεωσ τθσ 

υπθρεςίασ από κάκε κατθγορία υπόχρεων ( ΣτΕ 947/86 ΝοΒ1989). 

Κατά ςυνζπεια οι χριςτεσ των πράςινων ςθμείων, δθλαδι οι δθμότεσ που μεταφζρουν 

υλικά ςτα πράςινα ςθμεία, κάνουν μικρότερθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ του Διμου, εφόςον 

βαρφνονται με τθ ςυλλογι των υλικϊν, οπότε και δφναται να ζχουν ζκπτωςθ ςτο τζλοσ 

κακαριότθτασ.  

 

Αυτό κα μποροφςε να υλοποιθκεί με τθν εξισ διαδικαςία:  

- Συνδζοντασ τθν κάρτα του δθμότθ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ 

οικονομικι υπθρεςία του Διμου για τθ ΔΕΘ (μζςω του αρικμοφ παροχισ 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ). Δθλαδι, αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν 

καρτϊν με τουσ υπόχρεουσ καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ. 

- Δθμιουργϊντασ μία νζα κατθγορία τζλουσ κακαριότθτασ για κατοικίεσ, θ οποία 

να περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι για τα νοικοκυριά που μζςω τθσ 

κάρτασ πολιτϊν ζχουν ςυλλζξει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων. 

 
 

6.2.17 Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ - Οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου 

Για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων του Διμου αφινασ-

Ρικερμίου, κεωρείται ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ 

Κακαριότθτασ και θ οργάνωςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου. Ειδικότερα 

προτείνονται οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου Α/Φ μζςω τακτικισ ςυντιρθςθσ των οχθμάτων ι αντικατάςταςθ με 

νζα, προμικεια νζων κάδων και ανανζωςθ υφιςτάμενων. 

 Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου ςε ζνα κεντρικό χϊρο (π.χ. ςυςτζγαςθ αμαξοςταςίου, 

ΣΜΑ, γραφείου κίνθςθσ, κλπ.) 

 Ανάγκθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου 

 Δθμιουργία κατάλλθλου κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςε επίπεδο Διμου για το ςυντονιςμό και 

παρακολοφκθςθ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ ΑΣΑ. 
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6.3 ΔΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ – ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΣΕΙΣ 

 

6.3.1 Εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ ΣΜΑ  

Ππωσ προαναφζρκθκε, ο Διμοσ αφινασ-Ρικερμίου διακζτει τοπικό Στακμό 

μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ), που βρίςκεται ςτθν περιοχι «Ρεριβολάκια» του 

Διμου αφινασ. Ρροτεραιότθτα του Διμου αποτελεί θ αδειοδότθςθ αλλά και ο 

εκςυγχρονιςμόσ του τοπικοφ ΣΜΑ προκειμζνου να βελτιωκεί θ λειτουργία του. Για το 

ςκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτθτθ θ υλοποίθςθ οριςμζνων ζργων υποδομισ (διαμόρφωςθ 

χϊρου, κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, περίφραξθ κλπ) αλλά και θ προμικεια 2 τετραξονικϊν 

οχθμάτων και 4 containers μεταφόρτωςθσ. 

 

 

6.4 ΔΑΣΕΙΣ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΑΣΙΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
Σε πρϊτθ φάςθ προτείνεται θ μετεγκατάςταςθ του χϊρου προςωρινισ αποκικευςθσ των 

πραςίνων αποβλιτων ςτο Ρράςινο Σθμείο του Διμου αφινασ-Ρικερμίου, όπου με τθ 

χριςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι κα τεμαχίηονται για τθν περαιτζρω μεταφορά 

τουσ και αξιοποίθςι τουσ. Επίςθσ προτείνεται θ προμικεια του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ 

(φορτθγό με αρπάγθ κ.ά.) προκειμζνου να ςυλλζγονται κακαρά, απαλλαγμζνα από 

προςμίξεισ. Δεν κρίνεται ςκόπιμθ ςτθν παροφςα φάςθ θ δθμιουργία εντόσ του Διμου 

υποδομισ επεξεργαςίασ – κομποςτοποίθςθσ των πραςίνων για τουσ εξισ λόγουσ: 

- Υπάρχει διακζςιμθ δυναμικότθτα αποδοχισ των πραςίνων ςτο ΕΜΑΚ Λιοςίων με 

μθδενικό τζλοσ ειςόδου (gate fee).  

- Με τον τεμαχιςμό των αποβλιτων αυτϊν, το κόςτοσ μεταφοράσ τουσ ςτο ΕΜΑΚ κα 

μειωκεί ςτο ¼ περίπου του ςθμερινοφ κόςτουσ.   

- Υπάρχουν διακζςιμεσ ιδιωτικζσ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ που κα μποροφςαν να 

αποδεχτοφν τισ τεμαχιςμζνεσ ποςότθτεσ πραςίνων που παράγονται ςτο Διμο άνευ 

κόςτουσ. 

- Το κόςτοσ κομποςτοποίθςθσ των πραςίνων αποβλιτων κεωρείται ότι κα ξεπερνάει 

το κόςτοσ μεταφοράσ των τεμαχιςμζνων αποβλιτων, λόγω των μικρϊν ποςοτιτων 

επεξεργαςίασ ςτθ μονάδα. 

Κατά ςυνζπεια, προτείνεται ςε δεφτερθ φάςθ, ιτοι το ζτοσ 2018 και εφόςον ζχει 

υλοποιθκεί το μεγαλφτερο τμιμα του τοπικοφ ςχεδίου, να διερευνθκεί εκ νζου θ 

δυνατότθτα κομποςτοποίθςθσ των πράςινων αποβλιτων εντόσ του Διμου για τθν 

παραγωγι κόμποςτ. Το κόμποςτ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε απευκείασ ςε χϊρουσ 

πραςίνου του Διμου να διατίκεται περαιτζρω για παραγωγι οργανικϊν λιπαςμάτων ι 

εδαφοβελτιωτικϊν. Ταυτόχρονα κα μποροφν να αξιολογθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ για τθ 

χριςθ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν.   

Για τθν καταςκευι μονάδασ κομποςτοποίθςθσ κα πρζπει να διερευνθκεί μελλοντικά 

πικανι ςυνεργαςία με όμορουσ Διμουσ, όπωσ ο Διμοσ Ραλλινθσ, ο Διμοσ Μαρακϊνοσ ι ο 

Διμοσ Σπάτων – Αρτζμιδοσ. 
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6.5 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

Βάςει του προτεινόμενου ςχεδίου, προκφπτει ότι υπάρχει θ απαίτθςθ για τθν 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ςε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο, των εξισ ποςοτιτων 

ετθςίωσ: 

 
Ρίνακασ 27: Ροςότθτεσ ςυμμείκτων προσ κεντρικι διαχείριςθ (ζτθ 2017-2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Σφνολο ΑΣΑ προσ 
κεντρικι επεξεργαςία 
(ςφμμεικτα)  

9.491 6.191 5.835 5.479 5.123 3.684 

 

Οι ποςότθτεσ αυτζσ δφναται να είναι μεγαλφτερεσ ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των ςτόχων 

που ζχουν τεκεί ςτο υφιςτάμενο τοπικό ςχζδιο.  

Θ κεντρικι διαχείριςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει τόςο μία μονάδα βιολογικισ 

επεξεργαςίασ για τθ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων και πράςινων αποβλιτων που κα 

ςυλλζγονται ςτο Διμο αφινασ-Ρικερμίου κακϊσ και μονάδα επεξεργαςίασ ςφμμεικτων 

αποβλιτων για τθν εκτροπι των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων από τθν ταφι και κατ’ 

επζκταςθ τθν αποφυγι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ (βάςει του Ν.4042/2012).  
 

 

6.6 ΣΥΝΟΨΘ ΔΑΣΕΩΝ ΤΣΔ 
Το τοπικό ςχζδιο αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ ΑΣΑ Διμου αφινασ - Ρικερμίου ζχει 

καταρτιςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ: 

- Τουσ ςτόχουσ που τίκενται από τθν εκνικι νομοκεςία για τθ διαχείριςθ των ΑΣΑ, 

όπωσ περιγράφονται και εξειδικεφονται ςτθν ενότθτα 5. 

- Τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ του Διμου. 

- Τισ δυνατότθτεσ χωροκζτθςθσ εναλλακτικϊν λφςεων διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

 

Βάςει των άνω, οι προτεινόμενεσ δράςεισ του τοπικοφ ςχεδίου περιγράφονται ςυνοπτικά 

ςτον ακόλουκο πίνακα: 
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Ρίνακασ 28: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ 

Ρικερμίου 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 

Δράςθσ 

Συνοπτικι περιγραφι 

1 Δράςεισ πρόλθψθσ - 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

υλικϊν 

 Μζτρο 1:  Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά 

προϊόντων και εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα 

πρόλθψθσ  Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ ςτισ 

εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που υλοποιεί ο Διμοσ 

 Μζτρο  2:  Ειςαγωγι  και  δράςεισ  εφαρμογισ  τθσ  πρόλθψθσ  

δθμιουργίασ  αποβλιτων ςτθν εκπαίδευςθ Σε τοπικό επίπεδο, 

υλοποίθςθ δράςεων ςε ςυνεργαςία με τθν περιφερειακι 

διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ  - ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ 

εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου  

 Μζτρο 3: Ρροϊκθςθ δωρεϊν τροφίμων  Υποςτιριξθ δωρεϊν 

τροφίμων μζςω ΜΚΟ, τοπικϊν εκκλθςιϊν και του Κοινωνικοφ 

Ραντοπωλείου του Διμου 

 Μζτρο 4: Ρροαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ  

o Ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ  βιβλίων  μζςω  

προϊκθςθσ  εκδθλϊςεων  ςε Σχολεία  

o Ρροϊκθςθ  χριςθσ ςυςκευαςιϊν  και  τςαντϊν  

πολλαπλϊν  χριςεων 

o Ενίςχυςθ του ‘Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου’ που ιδθ 

λειτουργεί ςτο Διμο, όπου οι πολίτεσ μποροφν να 

παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ 

εκτόσ από τρόφιμα: είδθ παντοπωλείου, είδθ ατομικισ 

υγιεινισ, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, βιβλία, 

παιχνίδια, cd, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ. 

o Επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων ςθμείων, 

όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει ανακυκλϊςιμα υλικά, 

ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ 

μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και 

άλλα είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια, 

ζπιπλα κλπ.) (βλ. Ρράςινο Σθμείο) 

o Δθμιουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμότθ για χριςθ 

ςτα πράςινα ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να λαμβάνουν 

εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του Διμου (π.χ. παιδικοφσ 

ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ, κλπ.) ανάλογα με τισ ποςότθτεσ 

ι τον όγκο των απορριμμάτων που 

επαναχρθςιμοποιοφν (βλ. ανταποδοτικι κάρτα) 

 Μζτρο  5:  Ρροϊκθςθ  εκελοντικϊν  ςυμφωνιϊν  για  πρόλθψθ  

δθμιουργίασ αποβλιτων (μόνο ςε κεντρικό επίπεδο) 

 Μζτρο 6: Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ και 

επιδιόρκωςθσ (μζςω των πράςινων ςθμείων και των 

Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) 
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 

Δράςθσ 

Συνοπτικι περιγραφι 

2 Οικιακι 

κομποςτοποίθςθ 

 Εφαρμογι προγράμματοσ δωρεάν διανομισ κάδων οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ. 

 Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 

λειτουργίασ των κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. με 

δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο.  

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που 

ζχουν ι πρόκειται να λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.  

 Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των 

δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται 

ςτθ ςχετικι νομοκεςία). με ζκπτωςθ επί των δθμοτικϊν τελϊν 

για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.  

 

3 Χωριςτι ςυλλογι 

πράςινων αποβλιτων 

 100% χωριςτι ςυλλογι των πράςινων αποβλιτων (χωρίσ 

ανάμιξθ με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα) με ςκοπό τον τεμαχιςμό 

τουσ εντόσ του πράςινου ςθμείου 

 Εγκατάςταςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι ςτο πράςινο 

ςθμείο για τθ μείωςθ του όγκου και κόςτουσ μεταφοράσ και 

προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 

και τθν αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι 

 Απευκείασ μεταφορά των τεμαχιςμζνων πραςίνων ςε κεντρικι 

μονάδα κομποςτοποίθςθσ. 

 Σε Β’ φάςθ. διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργία μονάδασ 

κομποςτοποίθςθσ εντόσ του Διμου.  

 

4 Χωριςτι ςυλλογι 

βιοαποβλιτων 

(αποβλιτων 

τροφίμων) 

 Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

καλφπτοντασ το ςφνολο του Διμου. 

 Εκτροπι 20% κ.β. των αποβλιτων τροφίμων μζςω του δικτφου 

χωριςτισ ςυλλογισ (ςτόχοσ 2020). 

 Μζκοδοσ ςυλλογισ: Συνδυαςμόσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ ςε 

κεντρικοφσ κάδουσ και πόρτα-πόρτα. ανάλογα με τα 

χαρακτθριςτικά των περιοχϊν.   

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ & αναλϊςιμων για τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ. 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ 

Ευαιςκθτοποίθςθσ. 

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ 

ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν & λοιπϊν 

αποβλιτων 

 Αφξθςθ (περίπου κατά 80%) τθσ υφιςτάμενθσ ποςότθτασ των 

ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςυςκευαςίασ (για το 2020)  

 Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ 

ςυςτιματοσ ςυλλογισ (αφξθςθ αρικμοφ των κάδων ι/και πικανι 
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αναδιάταξθ αυτϊν. βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ 

ςυλλογισ). 

 Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων 

ςτόχων. 

 

6 Χωριςτι ςυλλογι 

υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ Ρράςινου 

Σθμείου 

 Δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο 

Διμου. με ςτόχο να ςυλλζγονται 50 kg/κάτοικο το ζτοσ 2020. 

 Στο πράςινο ςθμείο κα ςυλλζγονται ενδεικτικά: μικρζσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ & ογκϊδθ ΑΘΘΕ. απλοί λαμπτιρεσ & 

λαμπτιρεσ φκοριςμοφ. βιβλία. μπαταρίεσ. κεριά. ροφχα. 

υφάςματα. παποφτςια. ΑΕΚΚ. πλαςτικά υλικά. ξφλο. ζπιπλα – 

οικιακόσ εξοπλιςμόσ – χαλιά. μεταλλικά αντικείμενα. τηάμια & 

γυαλιά διαφόρων χρωμάτων. χαρτί ζντυπο. ςυςκευαςίεσ 

ανάμικτεσ. χϊματα και πζτρεσ. ογκϊδθ πλαςτικά. πράςινα. 

μελάνια εκτυπωτι. CD. κά. 

 Οι πολίτεσ κα παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ 

αποβλιτων με δικό τουσ μεταφορικό μζςο. 

 Οι πολίτεσ κα μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα. παιχνίδια). 

 Ο Διμοσ κα τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ’ ευκείασ με 

υλικά (π.χ. ογκϊδθ)  που δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ. 

 Εντόσ του πράςινου ςθμείου κα εγκαταςτακεί ο υφιςτάμενοσ 

κλαδοτεμαχιςτισ και κα γίνεται τεμαχιςμόσ των πραςίνων.  

7 Χωριςτι ςυλλογι 

υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ  

Ρράςινων Σθμείων 

Συλλογισ 

 Συμπλθρωματικά του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. 

δθμιουργία τουλάχιςτον 4 μικρϊν πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ςε 

διάφορεσ γειτονιζσ του Διμου 

 Οριςτικοποίθςθ του είδουσ. του μεγζκουσ και τθσ κζςθσ των 

ςθμείων ςυλλογισ μετά τθ λειτουργία του πράςινου ςθμείου.  

 

8 Χωριςτι ςυλλογι 

χαρτιοφ 

 Ενίςχυςθ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ που 

εφαρμόηει ο ΕΔΣΝΑ και εγκατάςταςθ επιπλζον κάδων ςυλλογισ. 

 Εξυπθρζτθςθ κατά προτεραιότθτα των: 

o Σχολείων 

o Δθμοτικϊν κτιρίων (κτίρια διοίκθςθσ. υπθρεςιϊν. 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. πολιτιςτικϊν και λοιπϊν 

υπθρεςιϊν. κα.). 

9 Χωριςτι ςυλλογι 

γυάλινων 

ςυςκευαςιϊν 

 Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ 

ςυςκευαςίασ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets. κάβεσ. 

κλπ.) και ενθμζρωςθ των πολιτϊν  
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 Επζκταςθ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ με τουσ 

κϊδωνεσ γυαλιοφ και ςε λοιποφσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ καλφπτοντασ το 

ςφνολο των κεντρικϊν ςθμείων του Διμου. 

 Σε Β’ Φάςθ. διερεφνθςθ. βάςει του διακζςιμου δυναμικοφ του 

Διμου. τθσ οργάνωςθσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ πόρτα-πόρτα. 

 

10 Χωριςτι ςυλλογι 

ογκωδϊν αποβλιτων 

 Βελτίωςθ/ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ςυλλογισ 

ογκωδϊν μζςω ειδικϊν οχθμάτων του Διμου κατόπιν 

ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με 

χρζωςθ πάνω από ςυγκεκριμζνο όγκο. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ 

απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο 

ςθμείο του Διμου.   

 Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ. βλ. μζτρο 

ακολοφκωσ) για μεταφορά των ογκωδϊν από τουσ πολίτεσ ςτο 

κεντρικό πράςινο ςθμείο. 

 Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά 

προτεραιότθτα εξζταςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το 

Διμο είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ φορείσ). 

 

11 Χωριςτι ςυλλογι 

ΑΘΘΕ 

 Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ που ιδθ υλοποιείται. ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ και του κεντρικοφ 

πράςινου ςθμείου. ϊςτε να δζχονται τα είδθ αυτά και εν 

ςυνεχεία να παραδίδονται ςτα αρμόδια Συςτιματα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 

 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά 

παρζχονται από το Διμο είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό 

αυτό. απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με τα Συςτιματα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ. Θ 

ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ετιςια 

προγραμματιςμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. 

12 Χωριςτι ςυλλογι 

ΑΦΘΣ 

13 Χωριςτι ςυλλογι 

μικρϊν ποςοτιτων 

επικίνδυνων 

αποβλιτων  

 Αξιοποίθςθ του πράςινου ςθμείου για τθ ςυλλογι 

επικινδφνων αποβλιτων από τα νοικοκυριά.  

 Ενίςχυςθ και παρακολοφκθςθ λοιπϊν υφιςτάμενων δικτφων 

ςυλλογισ επικινδφνων (όπωσ τα φαρμακεία που ςυλλζγουν 

λθγμζνα φάρμακα). 

14 Χωριςτι ςυλλογι 

βρϊςιμων ελαίων 

(τθγανελαίων) 

 Οργάνωςθ δικτφου ςυλλογισ βρϊςιμων ελαίων μζςω 

ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ φορείσ 

 Εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ 

ι/και ςυλλογι ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.  

 Με τθ δθμιουργία ςχολικϊν διαγωνιςμϊν ςυγκζντρωςθσ 
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τθγανελαίου από τα νοικοκυριά των μακθτϊν εντόσ των ςχολικϊν 

μονάδων. 

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ  Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν 

αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου και για το λόγο αυτό:  

 Θ ςυλλογι κα μπορεί να γίνεται από το Διμο κατόπιν 

ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με 

χρζωςθ. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ από 

τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.   

 Υποχρζωςθ πολιτϊν για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ 

ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο  

 Σφναψθ ςυμβάςεων με εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν παραλαβι και περαιτζρω αξιοποίθςθ 

των ΑΕΚΚ.  

 

16 Υλοποίθςθ 

εκςτρατείασ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Στοχευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα προγράμματα 

ΔςΡ που ιδθ εφαρμόηονται ι πρόκειται να υλοποιθκοφν: 

o Λςτοςελίδα Διμου και ςελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (facebook. twitter. κλπ.)  

o Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο και ενθμερωτικι 

αφίςα 

o Δελτία τφπου ςτον τοπικό τφπο 

o Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

o Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ (ενθμζρωςθ. διαγωνιςμοί. 

εκδθλϊςεισ) 

o Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των 

ςυλλογικϊν φορζων. 

o Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand. 

17 Λειτουργία 

ανταποδοτικισ κάρτασ 

δθμοτϊν 

 Σχεδιαςμόσ και λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν 

που κα χρθςιμοποιείται κατεξοχιν ςτα πράςινα ςθμεία ωσ εξισ: 

o Οι δθμότεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν 

ανακυκλϊςιμα και λοιπά υλικά ςτο πράςινο ςθμείο. 

τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται ςε βαςικζσ 

κατθγορίεσ (π.χ. ογκϊδθ. ανακυκλϊςιμα. υλικά 

επαναχρθςιμοποίθςθσ. κλπ).  

o Για κάκε υλικό που ηυγίηεται. ςυγκεντρϊνονται 

πόντοι ςτθν κάρτα. 

o Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτϊςεισ 

είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου είτε ςε ςυνεργαηόμενα 
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εμπορικά καταςτιματα τθσ περιοχισ. 

 Σφνδεςθ τθσ κάρτασ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ 

οικονομικι υπθρεςία του Διμου για τθ ΔΕΘ δθλαδι. 

αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν καρτϊν με 

τουσ υπόχρεουσ καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ. 

 Δθμιουργία μίασ νζασ κατθγορίασ τζλουσ κακαριότθτασ για 

κατοικίεσ. θ οποία να περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι 

για τα νοικοκυριά που μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν ζχουν 

ςυλλζξει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων. 

18 Αδειοδότθςθ και 

εκςυγχρονιςμόσ 

Τοπικοφ ΣΜΑ 

 Άμεςθ αδειοδότθςθ τοπικοφ ΣΜΑ 

 Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ χϊρου. κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ), προμικεια επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ 

μεταφόρτωςθσ. 

19 Μονάδα 

Κομποςτοποίθςθσ 

Ρράςινων Αποβλιτων 

(Β’ Φάςθ) 

 Σε δεφτερθ φάςθ, κα πρζπει να διερευνθκεί θ 

κομποςτοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων εντόσ του Διμου για 

τθν παραγωγι κόμποςτ. Ενδεικτικι χωροκζτθςθ ςε περιοχι με 

χριςεισ γθσ ‘Γεωργικι Γθ – Γ2’ ςφμφωνα με τθ ΗΟΕ Μεςογείων.  

 Κα μποροφν να αξιολογθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ για τισ 

χριςεισ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ κα ζχουν ωσ ςτόχο 

τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν. 

20 Εκςυγχρονιςμόσ 

υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ - 

Οργάνωςθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ και 

ελζγχου 

 Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου Α/Φ και λοιπϊν οχθμάτων τθσ 

υπθρεςίασ κακαριότθτασ μζςω τακτικισ ςυντιρθςθσ των 

οχθμάτων ι αντικατάςταςθ με νζα. Ρρομικεια νζων 

μθχανθμάτων/κάδων. 

 Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του Διμου. 

 Ανάγκθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του 

τοπικοφ ςχεδίου. 

 Δθμιουργία κατάλλθλου κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςε επίπεδο 

Διμου για το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ 

ςχεδίου διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

 Συγκρότθςθ κεντρικοφ γραφείου ςυντονιςμοφ και 

παρακολοφκθςθσ - Ανάκεςθ κακθκόντων ςε εργαηόμενο του 

Διμου για τθν παρακολοφκθςθ και οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του 

ςχεδίου. 

21 Επικαιροποίθςθ 

Κανονιςμοφ 

Κακαριότθτασ 

 Ανάγκθ επικαιροποίθςθσ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ μετά 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των δράςεων που 

προβλζπονται ςτο τοπικό ςχζδιο. 
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Με βάςθ τουσ ςτόχουσ του ζτουσ 2020, που προαναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα 5, ςτον 

ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται μία ενδεικτικι χρονικι κατανομι των ςτόχων κακϊσ και θ 

ςυμβολι κάκε δράςθσ: 

 
Ρίνακασ 29: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ 2017-2015) 

Δράςεισ 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

ΣΥΝΟΛΟ  10.406 10.406 10.406 10.406 10.406 10.406 10.406 
Δράςεισ πρόλθψθσ - 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
υλικϊν  

  10 14 17 20 101 

Ανάκτθςθ υλικϊν μζςω 
πράςινων ςθμείων    666 722 777 833 1.348 

Οικιακι κομποςτοποίθςθ    69 69 69 69 76 

Χωριςτι ςυλλογι 
πράςινων αποβλιτων    1.353 1.353 1.353 1.353 1.353 

Χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων    319 426 532 639 703 

Χωριςτι ςυλλογι 
ζντυπου χαρτιοφ  80 120 172 229 286 343 687 

Χωριςτι ςυλλογι 
γυαλιοφ  1 5 31 42 52 62 125 

Ενίςχυςθ ΔςΡ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
& λοιπϊν αποβλιτων 
(μπλε κάδοσ)  

239 500 866 938 1.010 1.082 1.299 

Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ, 
Μπαταριϊν  9,0 20,0 31 42 52 62 125 

Χωριςτι ςυλλογι 
αδρανϊν   50 333 333 333 333 333 

Υπολείμματα Χωριςτισ 
ςυλλογισ  196 220 364 405 445 486 573 

Σφμμεικτα Απόβλθτα  9.881 9.491 6.191 5.835 5.479 5.123 3.684 

Ροςοςτό χωριςτισ 
ςυλλογισ   5% 9% 41% 44% 47% 51% 65% 

*χρθςιμοποιοφνται τα ςτοιχεία του 2014  

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των δράςεων του τοπικοφ ςχεδίου απεικονίηονται ςτον 

επόμενο πίνακα. 
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Ρίνακασ 30: Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δράςεων τοπικοφ ςχεδίου 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2015 2016 Α’ 2016 Β’ 2017 2018 2019 2020 

1 Δράςεισ πρόλθψθσ - 

επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν 

 Σχεδιαςμόσ 

δράςεων 

Υλοποίθςθ     

2 Οικιακι κομποςτοποίθςθ Ρρομικεια και διανομι 

κάδων οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ 

Οργάνωςθ 

μθχανιςμοφ 

παρακολοφκθςθσ 

     

3 Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων  Λειτουργία ςε 

Ρράςινο Σθμείο 

    

4 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων 

(αποβλιτων τροφίμων) 

Σχεδιαςμόσ ΔςΡ  Ρρομικεια - 

Εγκατάςταςθ κάδων 

Λειτουργία     

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

& λοιπϊν αποβλιτων 

Επζκταςθ ςυςτιματοσ       

6 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ Ρράςινου Σθμείου 

Εφρεςθ χϊρων –  

Ρεριβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ – 

ςχεδιαςμόσ  

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

Καταςκευι 

/Εγκατάςταςθ 

 

     

7 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων 

Συλλογισ 

Σχεδιαςμόσ - Ρρομικεια Εγκατάςταςθ       

8 Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ  Εγκατάςταςθ 

επιπλζον κάδων 

Λειτουργία 

επεκταμζνου 

ςυςτιματοσ 

    

9 Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων 

ςυςκευαςιϊν 

 

 Εγκατάςταςθ κάδων Λειτουργία     

10 Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων  Λειτουργία ςε     
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2015 2016 Α’ 2016 Β’ 2017 2018 2019 2020 

Ρράςινο Σθμείο 

11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ  Ενίςχυςθ ςε 

πράςινο ςθμείο 

    

12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ  Ενίςχυςθ ςε 

πράςινο ςθμείο 

    

13 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων 

επικίνδυνων αποβλιτων  

 Λειτουργία ςε 

Ρράςινο Σθμείο 

    

14 Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων 

(τθγανζλαιων) 

 Λειτουργία ςε 

Ρράςινο Σθμείο 

    

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ  Λειτουργία ςε 

Ρράςινο Σθμείο 

    

16 Υλοποίθςθ εκςτρατείασ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

Σχεδιαςμόσ - Ρρομικειεσ Υλοποίθςθ     

17 Λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ 

δθμοτϊν 

Σχεδιαςμόσ - Ρρομικειεσ Υλοποίθςθ     

18 Εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ ΣΜΑ Ρεριβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ 

 

Εκςυγχρονιςμόσ 

 

     

19 Μονάδα Κομποςτοποίθςθσ Ρράςινων 

Αποβλιτων (Β’ Φάςθ) 

 Εφρεςθ χϊρων –  

Ρεριβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ – 

ςχεδιαςμόσ  

Τεφχθ 

Δθμοπράτθςθσ 

Λειτουργία 

 

 

20 Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ - Οργάνωςθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ και ελζγχου 
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2015 2016 Α’ 2016 Β’ 2017 2018 2019 2020 

21 Επικαιροποίθςθ Κανονιςμοφ 

Κακαριότθτασ 
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6.7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΟΘΕΤΘΣΘΣ ΝΕΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 
 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου, προτείνονται οι ακόλουκεσ νζεσ βαςικζσ υποδομζσ προσ 

χωροκζτθςθ ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου: 

 Κεντρικό Ρράςινο Σθμείο  

 Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ 

 

Πςον αφορά ςτθ χωροκζτθςθ των νζων υποδομϊν, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι 

επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ, όροι δόμθςθσ και περιοριςμοί που ιςχφουν για το Διμο 

αφινασ - Ρικερμίου, ςφμφωνα με τα υφιςτάμενα κεςμοκετθμζνα Γ.Ρ.Σ. και τθ Η.Ο.Ε. 

Μεςογείων. 

 

 

6.7.1 Διερεφνθςθ Χωροκζτθςθσ Ρράςινου Σθμείου Διμου αφινασ-

Ρικερμίου 
Πςον αφορά ςτο κεντρικό Ρράςινο Σθμείο, για τθν υλοποίθςι του απαιτείται 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, ενϊ όςον αφορά ςτα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ δεν 

απαιτείται περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ για τθν υλοποίθςι τουσ (κεωροφνται ςθμεία 

ςυλλογισ και όχι αποκικευςθσ). 

 

6.7.1.1 Χαρακτθριςμόσ κεντρικοφ Πράςινου θμείου και Πράςινων θμείων υλλογισ – 

Αντιςτοίχιςθ με πολεοδομικζσ διατάξεισ 

Το κεντρικό Ρράςινο Σθμείο δεν χαρακτθρίηεται ςαφϊσ ςτισ πολεοδομικζσ διατάξεισ ι ςτθν 

περιβαλλοντικι νομοκεςία.  

   

 Σφμφωνα με τθν Υ.Α. 1958/2012 που αφορά ςτθν κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

ζργων και δραςτθριοτιτων για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, ζνα Ρράςινο Σθμείο 

κατατάςςεται ςτθν Ομάδα 4 – Συςτιματα περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν εξισ κατθγορία: 

 

Α/Α 9 «Εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, όπωσ 

χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργαςίεσ R12 και R13)» 

 

 Σφμφωνα με το Ν. 3982/2011 «Απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ τεχνικϊν 

επαγγελματικϊν και μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων και επιχειρθματικϊν πάρκων και 

άλλεσ διατάξεισ, όπου αναφζρεται ςτθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ των τεχνικϊν 

και μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων», ζνα Ρράςινο Σθμείο κα μποροφςε να ενταχκεί 

ςτθν εξισ κατθγορία:  

«Αποκικεσ» (ςθμείο ε παρ. 4 του άρκρου 17) που ορίηονται ωσ εξισ: 

Αποκικεσ είναι αποκθκευτικοί χϊροι, ςτεγαςμζνοι ι μθ, που βρίςκονται εκτόσ 

εργοςταςιακϊν χϊρων και διακζτουν μόνιμα εγκατεςτθμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό για 
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τθ λειτουργία τουσ, κακϊσ και οι εγκαταςτάςεισ που αφοροφν μία από τισ πιο κάτω χριςεισ: 

………. 

ε) Αποκικευςθ, διαλογι και μθχανικι επεξεργαςία για ανακφκλωςθ άχρθςτων υλικϊν ςε 

υπαίκριουσ ι ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ. 

 

 Ο βακμόσ όχλθςθσ των εν λόγω αποκθκϊν κακορίηεται από τθν Υ.Α. οικ. 

3137/191/Φ. 15/2012 - Αντιςτοίχιςθ των κατθγοριϊν των βιομθχανικϊν και 

βιοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων και δραςτθριοτιτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

με τουσ βακμοφσ όχλθςθσ που αναφζρονται ςτα πολεοδομικά διατάγματα, ωσ εξισ: 

 

Α/Α 275 Άλλεσ υπθρεςίεσ αποκικευςθσ (εφόςον εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ α και ε 

τθσ παρ.4 του άρκρου 17 του ν.3982) - Κωδικόσ 52.10.19: 

Μζςθσ όχλθςθσ: εγκαταςτάςεισ με αποκθκευτικό όγκο > 50.000 m³  

Χαμθλισ όχλθςθσ: εγκαταςτάςεισ με αποκθκευτικό όγκο ≤ 50.000 m³. 

 

Κεωρϊντασ ότι για φψοσ αποκικευςθσ ζωσ 3 μζτρα, θ επιφάνεια των αποκθκϊν ανζρχεται 

ςε 16.667 τετρ. μζτρα, πράγμα που ξεπερνά κατά πολφ τθ ςκοπιμότθτα ενόσ πράςινου 

ςθμείου. Ωσ εκ τοφτου, ςφμφωνα με τον παραπάνω οριςμό, το Ρράςινο Σθμείο 

κατατάςςεται ωσ δραςτθριότθτα χαμθλισ όχλθςθσ. 

 

Πςον αφορά τα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ (όπωσ αντίςτοιχα και το κεντρικό Ρράςινο 

Σθμείο) πρόκειται για μία ζννοια ςχετικά πρόςφατθ και κατ’ επζκταςθ δεν γίνεται ςχετικι 

αναφορά ςτον πολεοδομικό ι χωροταξικό ςχεδιαςμό μιασ περιοχισ. Για το λόγο αυτό 

κακϊσ επίςθσ και λόγω τθσ μικρισ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ και δεδομζνου ότι δεν απαιτείται 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, τα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ υπάγονται ςτισ αςτικζσ 

υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ. 

  

6.7.1.2 Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ για το κεντρικό Πράςινο θμείο 

Οι επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ κακορίηονται από τα οικεία πολεοδομικά διατάγματα ι τισ 

λοιπζσ διατάξεισ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. Δεδομζνου ότι θ ζννοια των Ρράςινων Σθμείων 

είναι ςχετικά πρόςφατθ, δεν κεωρείται πικανό να γίνεται ςχετικι αναφορά ςτον 

πολεοδομικό ι χωροταξικό ςχεδιαςμό μίασ περιοχισ. Για το λόγο αυτό, ςτθ ςυνζχεια 

αναλφεται το πλαίςιο για τθ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ, αλλά και ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ Ρράςινων Σθμείων, ωσ αςτικζσ υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ. 

 

 Καταρχιν, ςφμφωνα με το Ν. 3325/2005, ςε περιοχζσ εντόσ ςχεδίου πόλθσ, όπου 

δεν ζχει κακοριςτεί χριςθ γθσ, επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ δραςτθριοτιτων 

χαμθλισ όχλθςθσ ςτισ οποίεσ εντάςςεται και ζνα Ρράςινο Σθμείο.  

 

 Σφμφωνα με το Ρ.Δ. «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ» (ΦΕΚ 

166Δ’/1987): 
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Οι αποκικεσ επιτρζπονται ςε περιοχζσ με χριςεισ γθσ: 

- Χονδρεμπορίου 

- Μθ οχλοφςα βιομθχανία – βιοτεχνίασ – βιομθχανικοφ και βιοτεχνικοφ πάρκου  

- Οχλοφςα βιομθχανία – βιοτεχνία 

 

 Σφμφωνα με το Ν. 4269/2014 Χωροταξικι και πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ – 

Βιϊςιμθ ανάπτυξθ, θ εγκατάςταςθ αποκθκϊν επιτρζπεται ςε περιοχζσ με χριςεισ 

γθσ: 

 

Νζεσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ  Σχετικζσ επιτρεπόμενεσ χριςεισ Ραρατθριςεισ 

Κατοικία ενδιάμεςου επιπζδου 

(άρκρο 17)  

 

Επαγγελματικά εργαςτιρια και 

εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ 

χαμθλισ όχλθςθσ μζχρι 800 τ.μ. 

ανά οικόπεδο (παρ. 1.10) 

-Ενδζχεται να 

επιβάλλονται περιοριςμοί 

και απαγορεφςεισ κατά τον 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό. 

-Λςχφουν μόνο μετά από 

ςχετικι τροποποίθςθ του 

ςχεδιαςμοφ. 

Ρολεοδομικό Κζντρο  

(άρκρο 18)  

 

Επαγγελματικά εργαςτιρια και 

εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ 

χαμθλισ όχλθςθσ (παρ. 1.19) 

Χονδρικό Εμπόριο (άρκρο 22) 

 

Αποκικευςθ (κτίρια – γιπεδα) 

(παρ. 1.1) 

 

Οι εν λόγω επιτρεπόμενεσ 

χριςεισ ιςχφουν 

παράλλθλα με τισ χριςεισ 

γθσ που προβλζπονται από 

ιςχφοντα ΓΡΣ και ΣΧΟΟΑΡ 

(από τθ δθμοςίευςθ του 

νόμου). 

 

Ραραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ 

(άρκρο 25) 

 

Εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ 

χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ (κτίρια 

– γιπεδα) (παρ. 1.4) 

Ραραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ 

υψθλισ όχλθςθσ (άρκρο 29) 

 

Αποκικευςθ (κτίρια – γιπεδα) 

(παρ. 1.13)  

Οικιςμοί (άρκρο 30)  

 

Στισ περιοχζσ εντόσ των ορίων 

οικιςμϊν με πλθκυςμό μικρότερο 

των 2.000 κατοίκων (ι και 

οικιςμοφσ προχφιςτ. του 1923) 

ςτουσ οποίουσ δεν ζχουν 

κακοριςτεί χριςεισ γθσ 

επιτρζπονται:  

- Επαγγελματικά εργαςτιρια και 

εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ 

χαμθλισ όχλθςθσ και ςυνολικισ 

επιφάνειασ δόμθςθσ μζχρι 600 τ.μ. 

ανά γιπεδο (παρ. 1.15) 

Οι χριςεισ αυτζσ ιςχφουν 

από τθ δθμοςίευςθ του 

νόμου, με τθν επιφφλαξθ 

τυχόν ειδικότερων 

περιοριςτικϊν διατάξεων 

που ζχουν κακοριςτεί με 

τθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

του οικιςμοφ. 
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Σθμειϊνεται ότι ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ χριςεων γθσ ενδζχεται να επιβάλλονται 

περιοριςμοί και απαγορεφςεισ κατά τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό, οπότε και να μθν 

επιτρζπονται οι εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ, άρα και Ρράςινων Σθμείων.  

 

Τζλοσ, όςον αφορά, το πλαίςιο για τθ χωροκζτθςθ των Ρράςινων Σθμείων, ωσ αςτικζσ 

υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 

 Σφμφωνα με το άρκρο 20 του Ν. 4269/2014, ςτισ περιοχζσ εγκαταςτάςεων Κοινισ 

Ωφζλειασ (ΚΩ) επιτρζπονται οι εξισ χριςεισ: 

1. Κοινωνικι πρόνοια 

2. Εκπαίδευςθ 

3. Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

4. Ρολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ 

5. Ρερίκαλψθ 

6. Εγκαταςτάςεισ αςτικϊν υποδομϊν κοινισ ωφζλειασ του άρκρου 24 (μικρισ 

κλίμακασ υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αναιροφν τον προοριςμό τθσ περιοχισ ωσ 

περιοχισ παροχισ κοινωφελϊν λειτουργιϊν.) 

 

 Συγκεκριμζνα, ςτισ περιοχζσ Εγκαταςτάςεων Αςτικϊν Υποδομϊν Κοινισ Ωφζλειασ 

(ΑΥ) του άρκρου 24 του Ν. 4269/2014, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων επιτρζπονται. 

 

 Ακόμα, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4269/2014, ςτισ πλατείεσ - χϊρουσ 

πραςίνου επιτρζπονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του ν. 4067/2012 υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι προβλζπονται από το εγκεκριμζνο ςχζδιο ι και τον πολεοδομικό 

κανονιςμό, ιτοι επιτρζπονται οι καταςκευζσ δικτφων υποδομισ και 

εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ, μετά των παραρτθμάτων αυτϊν (υπζργειων ι 

υπόγειων), βάςει μελζτθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ, για τισ οποίεσ δεν απαιτείται ζκδοςθ 

άδειασ.  

 

Συνοψίηοντασ τα παραπάνω, θ εγκατάςταςθ ενόσ κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου επιτρζπεται: 

 εντόσ υφιςτάμενων πολεοδομικϊν ςχεδίων με χριςεισ: 

o χονδρεμπορίου, 

o μθ οχλοφςα βιομθχανία – βιοτεχνίασ – βιομθχανικοφ και βιοτεχνικοφ 

πάρκου «ΒΛΡΑ και ΒΛΟΡΑ προσ εξυγίανςθ»,  

o οχλοφςα βιομθχανία – βιοτεχνία  

 ςε πλατείεσ – χϊρουσ πραςίνου (μόνο μικρισ κλίμακασ υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

δεν αναιροφν τον προοριςμό τθσ περιοχισ ωσ περιοχι παροχισ κοινωφελϊν 

λειτουργιϊν και υπό τθν προχπόκεςθ ότι προβλζπονται από το εγκεκριμζνο ςχζδιο 

ι και τον πολεοδομικό κανονιςμό), 

 ςε περιοχζσ εντόσ ςχεδίου πόλθσ, όπου δεν ζχει κακοριςτεί χριςθ γθσ, 

 εντόσ των ορίων οικιςμϊν με πλθκυςμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (ι και 

οικιςμοφσ προχφιςτάμενων του 1923) ςτουσ οποίουσ δεν ζχουν κακοριςτεί χριςεισ 

γθσ,  
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 ςε εντόσ πολεοδομικϊν ςχεδίων περιοχζσ, μετά από ςχετικι τροποποίθςι τουσ 

βάςει του Ν. 4269/2014. 

 

Στθν περίπτωςθ του Διμου αφινασ-Ρικερμίου, οι εκτόσ γενικοφ πολεοδομικοφ ςχεδίου 

περιοχζσ αποτελοφν περιοχζσ τθσ Ηϊνθσ Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ) Μεςογείων. Σφμφωνα 

λοιπόν με τθ ΗΟΕ Μεςογείων για τθν εγκατάςταςθ ενόσ κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου ιςχφει 

ότι :  

«Σε όλεσ τισ περιοχζσ, πλθν των περιοχϊν Β και Θ, επιτρζπεται θ χωροκζτθςθ 

εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ απορριμμάτων, κακϊσ και ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ και 

μονάδων ανακφκλωςθσ απορριμμάτων, φςτερα από προζγκριςθ χωροκζτθςθσ ςφμφωνα 

με τθν διαδικαςία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 8 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 

69269/5387/24.10.1990 |(Β’678), όπωσ ιςχφει.  

Θ ωσ άνω χωροκζτθςθ ςτθν περίπτωςθ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων τθσ περιοχισ Α 

επιτρζπεται μόνο εφόςον από τθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων αποδεικνφεται ότι 

δεν υπάρχει εναλλακτικι λφςθ.» 

 

6.7.1.3 Κριτιρια χωροκζτθςθσ Πράςινων θμείων 

Ρζρα από τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ για τθν χωροκζτθςθ Ρράςινων Σθμείων υπάρχουν 

και άλλα κριτιρια που ςυμβάλλουν ςτθν επιλογι τθσ τελικισ κζςθσ των ζργων. Τα πιο 

ςθμαντικά από αυτά για τον Διμο αφινασ-Ρικερμίου είναι τα εξισ :  

 
- Περιοχι προςταςίασ όρουσ Πεντζλθ 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, αποκλείονται οι περιοχζσ που κακορίηονται με 

το ΡΔ για τθν προςταςία του όρουσ Ρεντζλθ (ΦΕΚ 755/Δ/21-10-1988). 

 

- Διακζςιμθ ζκταςθ 

Για τισ ανάγκεσ του ζργου απαιτείται ζκταςθ οικοπζδου ενδεικτικά 5.000 τ.μ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτο ΦΕΚ 199/Δ/2003 (άρκρο 3, εκτόσ των 

οριηόμενων παρεκκλίςεων) το κατϊτατο όριο αρτιότθτασ και κατάτμθςθσ των 

γθπζδων ορίηεται ςε 20.000 τ.μ.6  

 

                                                           
6 Κατά τα λοιπά, ςφμφωνα με το ΡΔ-24/31-5-85 ορίηεται ελάχιςτον εμβαδόν γθπζδου 4.000 τ.μ., για γιπεδα 

που βρίςκονται εκτόσ των ρυμοτομικϊν ςχεδίων πόλεων ι εκτόσ των ορίων των νόμιμα υφιςτάμενων πριν από 

το ζτοσ 1923 οικιςμϊν που ςτεροφνται ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι εκτόσ των ορίων των οικιςμϊν μζχρι 2000 

κατοίκων, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά από ειδικζσ διατάξεισ και εκτόσ των οριηόμενων παρεκκλίςεων ςτο 

άνω ΡΔ (άρκρο 162, παράγρ.2). 

Σφμφωνα με το ΡΔ «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του από 24.5.1985 π.δ/τοσ «Τροποποίθςθ των 

όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ των γθπζδων των κειμζνων εκτόσ των ρυμοτομικϊν ςχεδίων των 

πόλεων και εκτόσ των ορίων των νομίμωσ υφιςταμζνων προ του ζτουσ 1923 οικιςμϊν» (Δϋ 270), όπωσ 

ιςχφει (ΦΕΚ 365/ΑΑΡ/29.07.2009), επιτρζπεται θ καταςκευι ςε γιπεδα επιφανείασ τουλάχιςτον ενόσ 

(1) ςτρζμματοσ των αναγκαίων ζργων για τισ εγκαταςτάςεισ ζργων διαχείριςθσ απορριμμάτων 

(Συλλογι − Διαλογι − Αποκικευςθ − Επεξεργαςία − Διάκεςθ κ.λπ.) κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων 

του άρκρου 1 του παρόντοσ διατάγματοσ, που εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου φορζα και του Κεντρικοφ 

Συμβουλίου Χωροταξίασ, Οικιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ. 
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- Κεντροβαρικότθτα 

Να βρίςκεται πλθςίον του κζντρου βάρουσ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων ςτο 

Διμο αφινασ-Ρικερμίου (ενδεικτικό κζντρο βάροσ αποτελεί το κζντρο τθσ 

αφινασ) με ςτόχο τθ μείωςθ των αποςτάςεων από τουσ παραγωγοφσ 

απορριμμάτων. 

 

- Εγγφτθτα ςε πρωτεφον ι δευτερεφον οδικό δίκτυο 

Να βρίςκεται πλθςίον κεντρικϊν οδικϊν αξόνων και ςε κζςεισ όπου να 

αποφεφγεται θ χριςθ οδϊν εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ. 

 

 

6.7.1.4 Πικανζσ κζςεισ χωροκζτθςθσ Πράςινων θμείων Διμου Ραφινασ-Πικερμίου 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, εξετάςτθκαν εναλλακτικζσ κζςεισ χωροκζτθςθσ του 

ζργου. Σφμφωνα με τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ (ΗΟΕ Μεςογείων, εγκεκριμζνο ΓΡΣ 

Ρικερμίου, Ρ.Δ. προςταςίασ όρουσ Ρεντζλθ), προκφπτει μια ευρφτερθ περιοχι 

χωροκζτθςθσ θ οποία κρίνεται κατ’ αρχιν κατάλλθλθ προσ περαιτζρω διερεφνθςθ και 

περιλαμβάνει περιοχζσ με τισ ακόλουκεσ χριςεισ : 

 

Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ 

φμφωνα με τθ ΖΟΕ Μεςογείων, οι χριςεισ γθσ ςτισ οποίεσ επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ 

πράςινου ςθμείου περιλαμβάνει τα εξισ: 

- Ρεριοχζσ Γ2 – Γεωργικι γθ 

- Ρεριοχζσ Μ – Βιομθχανικζσ –Βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ 

- Ρεριοχζσ Θ – Υποδοχι Β’ κατοικίασ 

- Ρεριοχζσ Α – Ρράςινο 

- Ρεριοχζσ Λ1 – Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ αφινασ 

- Ρεριοχζσ Δ – Ρεριαςτικι κατοικία 

- Ρεριοχζσ Ε – Εντόσ Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου 

 

φμφωνα με το ΓΠ Πικερμίου, εντόσ τθσ ηϊνθσ ‘Μθ οχλοφςα βιομθχανία-βιοτεχνία’ 

επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ πράςινου ςθμείου. 

 

Ρροτεινόμενθ περιοχι χωροκζτθςθσ 

Από τισ ωσ άνω περιοχζσ, γίνεται περαιτζρω επιλογι τμθμάτων αυτϊν βάςει 

ςυγκεκριμζνων κριτθρίων, τα οποία είναι τα εξισ: 

 

 Εξαίρεςθ περιοχισ Α ‘Ηϊνεσ πραςίνου’, κακϊσ περιλαμβάνει κυρίωσ δάςθ και 
δαςικζσ εκτάςεισ ςτισ οποίεσ θ χωροκζτθςθ επιτρζπεται μόνο εφόςον από τθ 
Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων αποδεικνφεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτικι 
λφςθ. Αυτό κα μποροφςε να εξεταςτεί ςε δεφτερθ φάςθ και μόνο εφόςον δεν 
υπάρχουν άλλεσ εναλλακτικζσ. 

 Εξαίρεςθ περιοχϊν Δ, Θ, Λ1, κακϊσ οι οριηόμενεσ χριςεισ των περιοχϊν αυτϊν 

(περιαςτικι κατοικία, υποδοχι Β κατοικίασ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και περιοχζσ 

εντόσ ΓΡΣ) ζχουν ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ γθσ και δεν κρίνεται ςκόπιμο να προςτεκεί 

θ δραςτθριότθτα του πράςινου ςθμείου. 
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- Εγγφτθτα ςτο κζντρο παραγωγισ των απορριμμάτων (κζντρο αφινασ) του Διμου 

αφινασ-Ρικερμίου και ειδικότερα ςτο ςθμείο τομισ τθσ Λ. Μαρακϊνοσ με τθν 

Αμαλία Φλζμινγκ.  

- Άμεςθ εγγφτθτα με πρωτεφοντεσ οδικοφσ άξονεσ, όπωσ θ Λ. Μαρακϊνοσ που 

ςυνδζει τισ δφο δθμοτικζσ ενότθτεσ και δφναται να εξυπθρετεί το ςφνολο των 

οικιςμϊν του Διμου (αφινα, Ντράφι, Ρικζρμι, Καλλιτεχνοφπολθ, Διϊνθ). 

 

Βάςει των παραπάνω κριτθρίων προκφπτει μία ευρφτερθ ηϊνθ χωροκζτθςθσ (θ 

οποία απεικονίηεται ςτο Σχζδιο 2 ςτο Ραράρτθμα), ζκταςθσ 1.529 ςτρζμματα. Θ 

ηϊνθ αυτι εντοπίηεται ςτο φψοσ τθσ διαςταφρωςθσ τθσ Λ. Μαρακϊνοσ με τθν οδό 

Αρίωνοσ, 2,5 χλμ. ανατολικά του Ρικερμίου και 4,0 χλμ. νοτιοδυτικά τθσ αφινασ.  

 

6.7.2 Χωροκζτθςθ Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ 
Πςον αφορά ςτα Σθμεία Συλλογισ δεν απαιτείται περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ για τθν 

υλοποίθςι τουσ (κεωροφνται ςθμεία ςυλλογισ και όχι αποκικευςθσ). 

 

6.7.2.1 Αντιςτοίχιςθ με πολεοδομικζσ διατάξεισ – Επιτρεπόμενεσ χριςθσ γθσ για τα 

Πράςινα θμεία υλλογισ 
Θ ζννοια του πράςινου ςθμείου ςυλλογισ (όπωσ αντίςτοιχα και του πράςινου ςθμείου) 

είναι ςχετικά πρόςφατθ και κατ’ επζκταςθ δεν γίνεται ςχετικι αναφορά ςτον πολεοδομικό 

ι χωροταξικό ςχεδιαςμό μιασ περιοχισ. Ακολοφκωσ, αναλφεται το πλαίςιο για τθ 

χωροκζτθςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ, ωσ αςτικζσ υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ. 

  

Σφμφωνα με το Ν. 4269/2014 Χωροταξικι και πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ – Βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ, θ εγκατάςταςθ αςτικϊν υποδομϊν κοινισ ωφζλειασ επιτρζπεται ςε περιοχζσ 

με χριςεισ γθσ: 

 

Νζεσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ  Σχετικζσ επιτρεπόμενεσ χριςεισ Ραρατθριςεισ 

Εγκαταςτάςεισ Κοινισ Ωφζλειασ 

(ΚΩ) (άρκρο 20)  

 

-Εγκαταςτάςεισ αςτικϊν υποδομϊν 

κοινισ ωφζλειασ του άρκρου 24 

(μικρισ κλίμακασ υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν αναιροφν τον 

προοριςμό τθσ περιοχισ ωσ περιοχισ 

παροχισ κοινωφελϊν λειτουργιϊν) 

(παρ.6) 

-Ενδζχεται να 

επιβάλλονται περιοριςμοί 

και απαγορεφςεισ κατά τον 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό. 

-Λςχφουν μόνο μετά από 

ςχετικι τροποποίθςθ του 

ςχεδιαςμοφ. 

Εγκαταςτάςεισ αςτικϊν 

υποδομϊν κοινισ ωφζλειασ 

(ΑΥ) (άρκρο 24) 

-Εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ 

ςυςκευαςιϊν και υλικϊν (παρ.2) 

-υναφείσ με τισ αςτικζσ υποδομζσ 

εγκαταςτάςεισ (παρ.12) 
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Ελεφκεροι χϊροι –  

Αςτικό πράςινο (ΠΡ) (άρκρο 21) 

 Κοινόχρθςτοι χϊροι7 

 Ελεφκεροι χϊροι αςτικοφ 

και περιαςτικοφ πραςίνου 

-Καταςκευζσ δικτφων υποδομισ και 

εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ  

(ςε πλατείεσ – χϊρουσ πραςίνου) 

(ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν. 

4067/2012 ‘Καταςκευζσ ςε 

δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ’) 

-Κοινωφελείσ λειτουργίεσ, 

λειτουργίεσ και εγκαταςτάςεισ 

αςτικϊν υποδομϊν  

(ςε ελεφκερουσ χϊρουσ αςτικοφ και 

περιαςτικοφ πραςίνου) 

- Βάςει μελζτθσ τθσ 

αρμόδιασ αρχισ, για τισ 

οποίεσ δεν απαιτείται 

ζκδοςθ άδειασ.  

-Υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

προβλζπονται από το 

εγκεκριμζνο ςχζδιο ι και 

τον πολεοδομικό 

κανονιςμό. 

 

 

Συνοψίηοντασ, γενικά θ χωροκζτθςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ενδείκνυται και 

προτείνεται ςε κζςεισ που:  

 αποτελοφν κοινοχριςτουσ χϊρουσ ι χϊρουσ με χριςεισ κοινισ ωφζλειασ που κα 

ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ οι πολίτεσ και 

 υπάρχει επαρκζσ οδικό δίκτυο ι εγγφτθτα με κφριουσ οδικοφσ άξονεσ. 

 

Λόγω τθσ μικρισ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ και δεδομζνου ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ είναι δυνατι θ χωροκζτθςι τουσ ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου. 

                                                           
7
 Ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοοφνται οι χϊροι για τθν παραμονι, αναψυχι, 

μετακίνθςθ πεηϊν και τροχοφόρων, όπωσ οδοί, οδοί ιπιασ κυκλοφορίασ, πεηόδρομοι, αμιγείσ πεηόδρομοι, 
ποδθλατόδρομοι, πλατείεσ, άλςθ, πράςινο και παιδικζσ χαρζσ. 
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7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 
7.1 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ  
Στθν ενότθτα αυτι γίνεται ανάλυςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου 

αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ ΑΣΑ Διμου αφινασ - Ρικερμίου. 

 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 
Δράςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ 
- Α' Φάςθσ 

(2015-2018) 

Ρροχπολογιςμόσ 
- Β' Φάςθσ  

(2018-2020) 

Ρεριγραφι Δαπάνθσ Ρθγι 
Χρθματοδότθςθσ 

1 Δράςεισ πρόλθψθσ - 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
υλικϊν 

  Για τθν υλοποίθςθ των 
δράςεων απαιτείται 

ανκρϊπινο δυναμικό - οι 
δράςεισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 
ζχουν ενςωματωκεί 

ςτθν αντίςτοιχθ 
κατθγορία 

 

2 Οικιακι 
κομποςτοποίθςθ 
(προμικεια κάδων) 

75.000 €  50€ ανά κάδο x 1.500 
νζοι κάδοι 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

3 Χωριςτι ςυλλογι 
πράςινων αποβλιτων 
(προμικεια τεμαχιςτι) 

365.000 € 95.000 € Κόςτοσ για οργάνωςθ 
χωριςτισ ςυλλογισ και 

αξιοποίθςθσ 
υφιςτάμενου 

κλαδοτεμαχιςτι: Α' 
ΦΑΣΘ: ανοιχτό φορτθγό 

με αρπάγθ 95.000€, 1 
container για πράςινα 

50.000€, φορτωτισ 
70.000€, 1 καλακοφόρο 
για κλαδζματα 80.000€, 
1 θμιφορτθγό 70.000€), 

Β' ΦΑΣΘ (1 ανοιχτό 
φορτθγό με αρπάγθ 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

4 Χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων 
(αποβλιτων τροφίμων) 

400.000 €  1. Ρρομικεια κάδων 
κουηίνασ και εξωτερικϊν 

κάδων 100.000€, 
βιοδιαςπϊμενων ςάκων 
70.000€ και 2 οχθμάτων 
12m

3
 115.000€ ζκαςτο. 

2. Θ εκςτρατεία 
ευαιςκθτοποίθςθσ ζχει 

ενςωματωκεί ςτθν 
αντίςτοιχθ κατθγορία 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
& λοιπϊν αποβλιτων 

  1. κόςτοσ 
αντικατάςταςθσ - 

επζκταςθσ κάδων. 2. 
ενθμερωτικό υλικό 

ΣΣΕΔ - 
Ανακφκλωςθ 

(ΕΕΑΑ) 
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6 Χωριςτι ςυλλογι 
υλικϊν μζςω 
δθμιουργίασ Ρράςινου 
Σθμείου 

548.000 €  1 Τοπικό Ρράςινο 
Σθμείο με ςτεγαςμζνουσ 

χϊρουσ και κτιριακι 
εγκατάςταςθ (βλ. 

ανάλυςθ) 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ 

7 Χωριςτι ςυλλογι 
υλικϊν μζςω 
δθμιουργίασ Ρράςινων 
Σθμείων Συλλογισ 

200.000 €  4  Σθμεία Συλλογισ 

(Ντράφι, Ρικζρμι, 

Καλλιτεχνοφπολθ, 

αφινα - 50.000€ 

ζκαςτο για κάδουσ. 

ςιμανςθ. διαμόρφωςθ 

χϊρου) 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

8 Ενίςχυςθ δικτφου 
χωριςτισ ςυλλογισ 
χαρτιοφ 

  Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 
από ΕΔΣΝΑ/ χριςθ 

υφιςτάμενων κάδων 

ΕΔΣΝΑ - Λδίοι 
πόροι 

9 Χωριςτι ςυλλογι 
γυάλινων ςυςκευαςιϊν 

  Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 
ΕΕΑΑ 

ΣΣΕΔ - 
Ανακφκλωςθ 

(ΕΕΑΑ) 

10 Χωριςτι ςυλλογι 
ογκωδϊν αποβλιτων 

70.000 €  προμικεια 1 
θμιφορτθγοφ 70.000€  & 
ςυλλογι εντόσ πράςινων 

ςθμείων 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ   εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ   εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

13 Χωριςτι ςυλλογι 
μικρϊν ποςοτιτων 
επικίνδυνων 
αποβλιτων 

  εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

14 Χωριςτι ςυλλογι 
βρϊςιμων ελαίων 
(τθγανζλαιων) 

  εντόσ των πράςινων 
ςθμείων 

 

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ 140.000 €  Ρρομικεια 2 
θμιφορτθγϊν 70.000€ 

ζκαςτο & ςυλλογι εντόσ 
πράςινων ςθμείων 

 

16 Σχεδιαςμόσ και αρχικι 
υλοποίθςθ εκςτρατείασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

100.000 €  Υλοποίθςθ εκςτρατείασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ των 

πολιτϊν για τθν 
ενίςχυςθ 

προγραμμάτων/ 
δράςεων που ιδθ 

εφαρμόηονται και για τισ 
νζεσ προτεινόμενεσ 
δράςεισ (χωριςτι 

ςυλλογι βιοαποβλιτων 
και πράςινα ςθμεία) 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

17 Λειτουργία 
ανταποδοτικισ κάρτασ 
δθμοτϊν 

60.000 €  Καταςκευι ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ καρτϊν. 

ζκδοςθ καρτϊν 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 
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18 Εκςυγχρονιςμόσ 
Τοπικοφ ΣΜΑ 

685.000 €  Ζργα υποδομισ ΣΜΑ 
(διαμόρφωςθ χϊρου, 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 
κλπ) 185.000€, 2 

τετραξονικά οχιματα 
170.000€ ζκαςτο, 4 
containers 40.000€ 

ζκαςτο 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ 

19 Μονάδα 
Κομποςτοποίθςθσ 
Ρράςινων Αποβλιτων 
(Β’ Φάςθ) 

 250.000 € διαμόρφωςθ χϊρου. 
βαςικά ζργα υποδομισ. 
περιςτροφικό κόςκινο.  

αναςτροφζασ 

ΥΜΕΡΡΕΑΑ - 
ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 

20 Εκςυγχρονιςμόσ 
υπθρεςίασ 
κακαριότθτασ  

460.000 € 380.000 € Α' φάςθ:  Ρρομικεια  1 
θμιφορτθγοφ γενικϊν 
εργαςιϊν 70.000€, 1 
ςάρωκρο 140.000€, 2 

απορριμματοφόρα 16m
3
 

125.000€, Β' Φάςθ: 
Ρρομικεια 1 επιπλζον 

ςαρϊκρου και δφο 
απορριμματοφόρων 

12m
3
 και 16m

3
 

αντίςτοιχα. 

ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ - 
Μδιοι πόροι 

21 Επικαιροποίθςθ 
Κανονιςμοφ 
Κακαριότθτασ 

20.000 €   Μδιοι πόροι 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.123.000 € 725.000 €   

 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΡΑ) 3.841.290 € 891.750 €   

 

Για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ ςτον παραπάνω πίνακα, ζγιναν οι παρακάτω εκτιμιςεισ – 

παραδοχζσ ς’ ότι αφορά τα επιμζρουσ κόςτθ:  

 

Κόςτοσ εγκατάςταςθσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

Θ διαςταςιολόγθςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ (εκτιμϊμενοσ αρικμόσ και χωρθτικότθτα 

απαιτοφμενων οχθμάτων, κάδων και βιοδιαςπϊμενων ςάκων) ζγινε με βάςθ το λογιςμικό 

(μοντζλο) για το Σχεδιαςμό Συςτιματοσ Χωριςτισ Συλλογισ Βιοαποβλιτων που 

αναπτφχκθκε πλαίςιο του ζργου AthensBiowaste (www.biowaste.gr) και παρουςιάςτθκε 

ςτθν ενότθτα 6.2.3. 
 

Κόςτοσ επζνδυςθσ πράςινου ςθμείου 

Για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ του πράςινου ςθμείου λαμβάνονται υπόψθ οι 

επιμζρουσ δαπάνεσ. 

 
Ρίνακασ 31: Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Κεντρικοφ Ρράςινου ςθμείου 

 Διμου αφινασ-Ρικερμίου 

Είδοσ Αρικμόσ 
Τιμι 

Μονάδασ 
Σφνολο Κόςτοσ  

Α. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ       126.000 € 

ΜΛΚΘ ΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ 1 30.000 € 30.000 €   

http://www.biowaste.gr/
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ΡΑΛΛΕΤΟΦΟΟ ΟΧΘΜΑ (CLARΚ) 1 30.000 € 30.000 €   

CONTAINER ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ 8 8.000 € 64.000 €   

ΚΑΔΟΛ ΜΛΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ 20 100 € 2.000 €   

Β. ΚΤΙΙΑΚΑ ΕΓΑ       235.000 € 

ΚΤΛΛΑΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΑΣΛΝΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ 200 800 € 160.000 €   

ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΟ ΧΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΟΓΚΩΔΩΝ 300 250 € 75.000 €   

Γ. ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΘΣ       107.000 € 

ΧΩΜΑΤΟΥΓΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ - ΔΛΑΜΟΦΩΣΕΛΣ - ΤΟΛΧΕΛΑ 1 25.000 € 25.000 €   

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΛΣ - ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΟΔΟΡΟΛΛΑ 4000 12 € 48.000 €   

ΡΕΛΦΑΞΘ-ΡΥΛΘ ΕΛΣΟΔΟΥ 1 15.000 € 15.000 €   

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΝΕΟΥ- ΣΘΡΤΛΚΘ ΔΕΞΑΜΕΝΘ) 3 3.000 € 9.000 €   

ΕΓΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΟΜΒΛΩΝ 1 10.000 € 10.000 €   

Δ. ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ       80.000 € 

ΔΛΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΘΣ         

ΔΛΚΤΥΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ         

ΔΛΚΤΥΟ ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘΣ - ΕΞΩΤΕΛΚΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ         

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ-ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑΣ         

AΝΤΛΚΕΑΥΝΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ         

ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ (CCTV)         

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ        548.000 € 

 ΦΡΑ (23%)         126.040 € 

ΣΥΝΟΛΟ       674.040 € 

 

 

Εκςυγχρονιςμόσ Σοπικοφ ΜΑ 

Το κόςτοσ εκςυγχρονιςμοφ του Τοπικοφ ΣΜΑ εκτιμάται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ρίνακασ 32: Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Εκςυγχρονιςμοφ του Τοπικοφ ΣΜΑ 

Είδοσ Αρικμόσ 
Τιμι 

Μονάδασ 
Σφνολο Κόςτοσ  

Α. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ       500.000 € 

Τετραξονικό όχθμα 2 170.000 € 340.000 €   

Containers 4 40.000 € 160.000 €   

Β. ΚΤΙΙΑΚΑ ΕΓΑ - ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΘΣ       185.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ        685.000 € 

 

 

7.2 ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ - ΖΣΟΔΑ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΕΩΝ  

Στθν ενότθτα αυτι εκτιμάται το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ από τθν εφαρμογι 

του Τοπικοφ Σχεδίου για το ζτοσ 2020. Αυτό αναλφεται ςτισ εξισ επιμζρουσ δαπάνεσ: 

- Κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ των αποβλιτων, είτε πρόκειται για χωριςτά 

ςυλλεγζντα είτε για ςφμμεικτα ΑΣΑ. 

- Κόςτοσ απαιτοφμενου επιπρόςκετου προςωπικοφ, για τθν υλοποίθςθ νζων 

δράςεων του ςχεδίου. 
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- Κόςτοσ επιπλζον λειτουργικϊν δαπανϊν, από τθν εφαρμογι νζων δράςεων. 

- Κόςτοσ διάκεςθσ & τζλοσ ταφισ των ςφμμεικτων αποβλιτων που δεν 

διαχωρίηονται ςτθν πθγι από το Διμο και οδθγοφνται ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ.  

 

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ανάλυςθσ, γίνεται εκτίμθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ 

διαχείριςθσ των ΑΣΑ για τα ζτθ 2016-2025 μετά τθν εφαρμογι του Τοπικοφ Σχεδίου, το 

οποίο ςυγκρίνεται με το αντίςτοιχο κόςτοσ του Διμου με τισ ςθμερινζσ πρακτικζσ 

διαχείριςθσ.   

 

7.2.1 Κόςτοσ ςυλλογισ – μεταφοράσ  

Ωσ βάςθ για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ ςυλλογισ – μεταφοράσ των ΑΣΑ το ζτοσ 2020, 

χρθςιμοποιείται το ςθμερινό κόςτοσ που εκτιμικθκε ςτθν ενότθτα 4.3, το οποίο ανζρχεται 

ςε  1.172.544,59 €  € ι 112,7 €  €/tn.  

 
Ρίνακασ 33: Εκτιμϊμενο κόςτοσ ςυλλογισ – μεταφοράσ ΑΣΑ (ζτοσ 2020) 

 Ροςότθτεσ Τιμι Μονάδασ Κόςτοσ 

φμμεικτα 5.123 113 € 577.255 € 
Βιοαπόβλθτα 694 113 € 78.255 € 

Αδρανι 333 56 € 18.761 € 
Πράςινα Απόβλθτα 1.353 56 € 76.215 € 

Λοιπά Ανακυκλϊςιμα  1.870 113 € 210.729 € 
ΣΥΝΟΛΟ 9.373  961.215 € 

 

Για τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ γίνονται οι εξισ κεωριςεισ: 

- Τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςτα πράςινα ςθμεία, κακϊσ και τα ΑΘΘΕ, δεν 

επιβαρφνονται με κόςτοσ ςυλλογισ – μεταφοράσ κακϊσ αυτό πραγματοποιείται 

από τουσ πολίτεσ.  

- Για τα αδρανι απόβλθτα, κεωρείται ότι το κόςτοσ ςυλλογισ μειϊνεται ςτο 50% του 

ςθμερινοφ κόςτουσ, δεδομζνου ότι το 50% των ποςοτιτων κα χρεϊνεται από το 

Διμο ι κα μεταφζρεται απευκείασ από τουσ πολίτεσ ςτα πράςινα ςθμεία.  

- Για τα πράςινα απόβλθτα, κεωρείται ότι το κόςτοσ κα μειωκεί ςτο 50% του 

αρχικοφ, λόγω του τεμαχιςμοφ και μετζπειτα μεταφορά τουσ.  

- Στα λοιπά ανακυκλϊςιμα λαμβάνονται τόςο τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, όςο και το 

ζντυπο χαρτί και το γυαλί. Σθμειϊνεται ότι για το ζντυπο ενδζχεται ο Διμοσ να μθν 

επιβαρφνεται με τθ ςυλλογι – μεταφορά.  
 

  

7.2.2 Απαιτοφμενο Ρροςωπικό 

Για τθν εκτίμθςθ του επιπρόςκετου απαιτοφμενου προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ των 

νζων δράςεων του τοπικοφ ςχεδίου πραγματοποιείται θ παρακάτω ανάλυςθ: 
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Ρίνακασ 34: Επιπρόςκετο προςωπικό για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων δράςεων 

του ςχεδίου 

  Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 
Δράςθσ 

Επιπρόςκετο 
Απαιτοφμενο 
Ανκρϊπινο 
Δυναμικό 

 Ρεριγραφι Κακθκόντων  

1 Δράςεισ πρόλθψθσ - 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
υλικϊν 

0,5 οργάνωςθ & υλοποίθςθ  δράςεων 
πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ  

2 Οικιακι κομποςτοποίθςθ 
(προμικεια κάδων) 

0,5 εποπτεία κάδων - Κακοδιγθςθ πολιτϊν  

3 Χωριςτι ςυλλογι 
πράςινων αποβλιτων 
(προμικεια τεμαχιςτι) 

 ενςωματϊνεται ςτο προςωπικό των 
πράςινων ςθμείων  

4 Χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων 
(αποβλιτων τροφίμων) 

 καλφπτεται από το υφιςτάμενο προςωπικό 

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν & 
λοιπϊν αποβλιτων 

  θ επζκταςθ να μπορεί να γίνει με 
υφιςτάμενο προςωπικό  

6 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν 
μζςω δθμιουργίασ 
Ρράςινου Σθμείου 

3 υπεφκυνοσ πράςινου ςθμείου, 2 
εργαηόμενοι  

7 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν 
μζςω δθμιουργίασ 
Ρράςινων Σθμείων 
Συλλογισ 

 καλφπτεται από το προςωπικό των λοιπϊν 
δράςεων  

8 Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ  καλφπτεται από το υφιςτάμενο προςωπικό ι 
θ ςυλλογι γίνεται από τρίτο φορζα  

9 Χωριςτι ςυλλογι 
γυάλινων ςυςκευαςιϊν 

 καλφπτεται από το υφιςτάμενο προςωπικό ι 
θ ςυλλογι γίνεται από τρίτο φορζα  

10 Χωριςτι ςυλλογι 
ογκωδϊν αποβλιτων 

 καλφπτεται από το υφιςτάμενο προςωπικό  

11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ  ενςωματϊνεται ςτο προςωπικό των 
πράςινων ςθμείων  

12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ  ενςωματϊνεται ςτο προςωπικό των 
πράςινων ςθμείων  

13 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν 
ποςοτιτων επικίνδυνων 
αποβλιτων  

 ενςωματϊνεται ςτο προςωπικό των 
πράςινων ςθμείων  

14 Χωριςτι ςυλλογι 
βρϊςιμων ελαίων 
(τθγανζλαιων) 

 ενςωματϊνεται ςτο προςωπικό των 
πράςινων ςθμείων  

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ  καλφπτεται από το φφιςτάμενο προςωπικό 
και το προςωπικό των πράςινων ςθμείων  

16 Σχεδιαςμόσ και αρχικι 
υλοποίθςθ εκςτρατείασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

0,5 1 υπεφκυνοσ για τθν εκςτρατεία 
ευαιςκθτοποίθςθσ  

17 Λειτουργία ανταποδοτικισ 
κάρτασ δθμοτϊν 

0,5 υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία τθσ κάρτασ  
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18 Εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ 
ΣΜΑ 

 καλφπτεται από το υφιςτάμενο προςωπικό 

19 Μονάδα 
Κομποςτοποίθςθσ 
Ρράςινων Αποβλιτων (Β’ 
Φάςθ) 

  δεν λαμβάνεται υπόψθ - Β' Φάςθ  

20 Εκςυγχρονιςμόσ 
υπθρεςίασ κακαριότθτασ - 
Οργάνωςθ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ και ελζγχου 

1 1 υπεφκυνοσ υλοποίθςθσ τοπικοφ 
ςχεδίου(ςχεδιαςμόσ δράςεων, ςυντονιςμό 
διαφόρων υπευκφνων)  

21 Επικαιροποίθςθ 
Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ 

   

  Συνολικόσ Απαιτοφμενοσ 
Αρικμόσ 

6,0  

  Συνολικό Κόςτοσ 
προςωπικοφ 

120.000,00 € (6x20.000€) 

  
 

7.2.3 Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ 

Στισ λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ ςυνυπολογίηονται τα κόςτθ υλοποίθςθσ των παρακάτω 

δράςεων, χωρίσ να περιλαμβάνονται αμοιβζσ προςωπικοφ, που υπολογίςτθκαν ςτον 

προθγοφμενο πίνακα: 

- Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινων ςθμείων  

- Κόςτοσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων 

- Ετιςιο κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ 

- Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν (μπαηϊν) 

 

7.2.3.1 Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινου ςθμείου 
Το λειτουργικό κόςτοσ ενόσ πράςινου ςθμείου περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κφριεσ 

δαπάνεσ: 

 Κόςτοσ προςωπικοφ, το οποίο το οποίο εκτιμάται ςτθν ενότθτα «Απαιτοφμενο 

Προςωπικό». 

 Κόςτοσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ (θλεκτροδότθςθ οικίςκου ελζγχου και κτιριακισ 

εγκατάςταςθσ, εξωτερικόσ φωτιςμόσ, ενεργειακι κατανάλωςθ για τθ λειτουργία 

των πιεςτικϊν φδρευςθσ –πυρόςβεςθσ, ενεργειακι κατανάλωςθ για τθ λειτουργία 

τθσ πφλθσ ειςόδου, ενεργειακι κατανάλωςθ για τθ λειτουργία τθσ πρζςασ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, κλπ.) 

 Κόςτοσ καυςίμων – λιπαντικϊν- ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 

(ςχετικά με τον εξοπλιςμό: πρζςα ανακυκλϊςιμων υλικϊν, παλλετοφόρο όχθμα, 

τεμαχιςτι πραςίνων) 

 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ χϊρου και εγκαταςτάςεων (1% του κόςτουσ επζνδυςθσ) 

 Κόςτοσ διάκεςθσ υπολειμμάτων – άχρθςτων υλικϊν (λαμβάνεται ίςο με 45€/tn) 

 Ζςοδα από τθν πϊλθςθ ςυλλεγόμενων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πράςινο 

ςθμείο (λαμβάνεται ότι το 30% των υλικϊν κα αποφζρει ζςοδα από τθν αξιοποίθςι 

τουσ τθσ τάξθσ τω 50€/tn). 
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 Κόςτοσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (λαμβάνεται ότι το 30% των υλικϊν 

κα οδθγείται για περαιτζρω αξιοποίθςθ με κόςτοσ 25€/tn). 

 Λοιπά ζξοδα λειτουργίασ (αναλϊςιμα, τθλεφωνικι επικοινωνία, κλπ.). 

 

Στον ακόλουκο ςυγκεντρωτικό πίνακα αποτυπϊνεται το ςυνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ-

ζςοδα λειτουργίασ του προτεινόμενου πράςινου ςθμείου του Διμου αφινασ-Ρικερμίου. 

 
Ρίνακασ 35: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ εκτιμϊμενου λειτουργικοφ κόςτουσ-εςόδων 

πράςινου ςθμείου 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΘΜΕΙΟΥ 

Ροςότθτα Κόςτοσ Σφνολο 

ΡΟΣΩΡΛΚΟ 3 20.000 € 
 ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 1 9.259 € 9.259 € 

ΚΑΥΣΛΜΑ - ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ 1 15.060 € 15.060 € 

ΚΟΣΤΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 1 5.480 € 5.480 € 

ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΡΩΛΘΣΘ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ 250 -50 € -12.496 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΛΑΚΕΣΘΣ ΥΡΟΛΕΛΜΜΑΤΩΝ - ΑΧΘΣΤΩΝ ΥΛΛΚΩΝ 44 45 € 1.973 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΩΝ 250 25 € 6.248 € 

ΛΟΛΡΑ ΚΟΣΤΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 1 25.000 € 25.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

50.524 € 

 

7.2.3.2 Κόςτοσ χωριςτισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων 
Το λειτουργικό κόςτοσ ενόσ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι περιλαμβάνει τισ εξισ βαςικζσ 

επιμζρουσ δαπάνεσ: 

 Κόςτοσ προςωπικοφ αποκομιδισ και προςωπικοφ υποςτιριξθσ. 

 Κόςτοσ καυςίμων. 

 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ, αςφάλιςθσ και κυκλοφορίασ των οχθμάτων. 

 Κόςτοσ ανανζωςθσ των κάδων (5% ετθςίωσ). 

 Κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

Ραρόλα αυτά, γίνεται θ κεϊρθςθ ότι το κόςτοσ αυτόσ κα καλυφκεί από το υφιςτάμενο 

προςωπικό λόγω εξοικονόμθςθσ π.χ. ςτθ ςυχνότθτα ςυλλογισ των ςφμμεικτων αποβλιτων, 

ενϊ το κόςτοσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςυνολικό κόςτοσ τθσ αντίςτοιχθσ 

κατθγορίασ. Το κόςτοσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςυνολικό κόςτοσ τθσ 

αντίςτοιχθσ κατθγορίασ.  

 
Τζλοσ, το κόςτοσ επεξεργαςίασ των βιοαποβλιτων λαμβάνεται ενδεικτικά ίςο με 35€/tn.  
 

7.2.3.3 Ετιςιο κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ 
Το ετιςιο κόςτοσ τθσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ, περιλαμβάνει κόςτθ για τθν 

επανεκτφπωςθ φυλλαδίων, προμικεια αναλωςίμων και δϊρων για ςχολικζσ και άλλεσ 

εκδθλϊςει, δελτία τφπου, ανανζωςθ ιςτοςελίδασ Διμου, κλπ. και εκτιμάται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Κόςτοσ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ  20.000 €/ ζτοσ 
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(λοιπά κόςτθ εκτόσ κόςτουσ προςωπικοφ) 

 

7.2.3.4 Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν (μπαηϊν) 

Για τθ διαχείριςθ των ΑΕΚΚ που κα ςυλλζγονται χωριςτά, ο Διμοσ κα πρζπει να μεριμνιςει 

ϊςτε θ διαχείριςι τουσ να ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010 - Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ 

των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ).  

Εκτιμάται ότι το κόςτοσ για τθ διάκεςθ των ςυλλεγόμενων ΑΕΚΚ ςε οργανωμζνο ςφςτθμα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ κα ανζλκει ςε 15€/tn και για τισ ςυνολικζσ εκτιμϊμενεσ 

ποςότθτεσ του ζτουσ 2020 (1.148tn), το κόςτοσ κα ανζλκει ςε 17.221€. 

 

 

7.2.4 Κόςτοσ διάκεςθσ και ειδικό τζλοσ ταφισ αποβλιτων 
(Ν.4042/2012) 

Το κόςτοσ διάκεςθσ ανά τόνο ειςερχόμενων αποβλιτων ςτο ΧΥΤΑ Φυλισ λαμβάνεται ίςο με 

45 €/tn (ςφμφωνα με απόφαςθ ΕΔΣΝΑ). 

Από 1/1/20168 εφαρμόηεται επιπροςκζτωσ, το ειδικό τζλοσ ταφισ για τα απόβλθτα που 

οδθγοφνται για ταφι χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ (D13, R3, R4, R5, 

R12) (Άρκρο 43, Ν.4042/2012), τα οποία περιλαμβάνουν τα εξισ: 

- βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ (χωριςτά 

ςυλλεγζντα) 

- βιοαποδομιςιμα απόβλθτα (κιπων και πάρκων) 

- χϊματα και πζτρεσ (κιπων και πάρκων) 

- ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 

- απόβλθτα από αγορζσ 

- ογκϊδθ απόβλθτα. 

Το ειδικό τζλοσ ανζρχεται ςε:  

o 35€/tn για το 2016  

o 40€/tn για το 2017  

o 45€/tn για το 2018  

o 50€/tn για το 2019  

o 55€/tn για το 2020  

o 60€/tn για το 2021 

 

 

7.2.5 Συνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ προτεινόμενων δράςεων 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των προτεινόμενων 

δράςεων για το 2020, κάνοντασ τθν παραδοχι ότι επιτυγχάνεται το ςφνολο των ςτόχων για 

το ζτοσ αυτό (βλ. ενότθτα 6.6.1). 

 

                                                           
8
 αναςτολι τθσ ζναρξθσ εφαρμογισ του ζωσ 31.12.2015 (άρκρο 77, Ν.4257/2014) 
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Ρίνακασ 36: Κόςτοσ διαχείριςθσ ΑΣΑ με τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ςχεδίου (ζτοσ 

2020) 

 Ροςότθτεσ 
(tn) 

Κόςτοσ 

Κόςτοσ ςυλλογισ - μεταφοράσ (ςυμμείκτων, 
βιοαποβλιτων, ανακυκλωςίμων, πραςίνων) 

9.373 961.215 € 

Κόςτοσ επιπλζον προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του 
ςχεδίου 

 120.000 € 

Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινων ςθμείων (χωρίσ 
προςωπικό) 

898 50.524 € 

Κόςτοσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων (35 €/τν) 694 24.307 € 

Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν αποβλιτων 333 4.995 € 

Κόςτοσ διάκεςθσ ςφμμεικτων & υπολείμματοσ (45 
€/τν) 

5.609 252.400 € 

Ειδικό τζλοσ ταφισ  (35 -60  €/τν) 5.123 281.767 € 

Κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ  20.000 € 
ΣΥΝΟΛΟ 10.406 1.715.208 € 

 

Βάςει των παραπάνω δαπανϊν και του ποςοςτοφ επίτευξθσ των ςτόχων κάκε ζτουσ, ςτον 

ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται: 

- Το ςυνολικό κόςτοσ του προτεινόμενου ςχεδίου για τα ζτθ 2017-2025, κεωρϊντασ 

ότι επιτυγχάνονται οι ςτόχοι χωριςτισ ςυλλογισ όπωσ αναφζρονται ςτθν ενότθτα 

5.2.2. 

- Το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ-

Ρικερμίου, δθλαδι χωρίσ τθ μεταβολι των υφιςτάμενων δράςεων αλλά μόνο με 

τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ. 

 
Ρίνακασ 37: Διαχρονικι εξζλιξθ του κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΣΑ  

Ζτοσ Υφιςτάμενο Κόςτοσ 
Διαχείριςθσ ΑΣΑ 

(ςυλλογι-μεταφορά-
επεξεργαςία-ταφι) 

 

Κόςτοσ 
Υφιςτάμενθσ 

Διαχείριςθσ (με 
ειδικό τζλοσ ταφισ) 

 

Κόςτοσ 
Ρροτεινόμενθσ 

Διαχείριςθσ ΑΣΑ 

2014 1.625.995 €   
2015 1.625.995 €   

2016 1.625.995 € 1.971.823 €  
2017  2.021.227 € 1.736.214 € 

2018  2.070.631 € 1.730.962 € 

2019  2.120.034 € 1.725.711 € 

2020  2.169.438 € 1.715.208 € 

2021  2.218.842 € 1.675.503 € 

2022  2.218.842 € 1.635.798 € 
2023  2.218.842 € 1.596.093 € 

2024  2.218.842 € 1.556.388 € 
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2025  2.218.842 € 1.516.683 € 

 

Στα ακόλουκα διαγράμματα, παρουςιάηεται εποπτικά θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο κόςτοσ 

διαχείριςθσ των ΑΣΑ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου και το ςυνολικό κόςτοσ 

διαχείριςθσ μετά τθν εφαρμογι του προτεινόμενου ςχεδίου. 

 

 
Διάγραμμα 2: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΣΑ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ 

διαχείριςθσ 
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Διάγραμμα 3: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ ανά τόνο ΑΣΑ  υφιςτάμενθσ και 

προτεινόμενθσ διαχείριςθσ 

 

Στο ακόλουκο διάγραμμα παρουςιάηεται διαχρονικά το όφελοσ για το Διμο αφινασ-

Ρικερμίου με τθν εφαρμογι των προτεινόμενων δράςεων. 

  

 
Διάγραμμα 4: Πφελοσ προτεινόμενθσ διαχείριςθσ ΑΣΑ 
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Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται εποπτικά θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο κόςτοσ διαχείριςθσ 

των ΑΣΑ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ-Ρικερμίου και το ςυνολικό 

κόςτοσ διαχείριςθσ μετά τθν εφαρμογι του προτεινόμενου ςχεδίου, χωρίσ τθν εφαρμογι 

του ειδικοφ τζλουσ.  

 

 
Διάγραμμα 5: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ 

διαχείριςθσ, χωρίσ τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ 

 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςτο Διμο 

αφινασ-Ρικερμίου κα αυξθκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ με τθν εφαρμογι του ειδικοφ 

τζλουσ ταφισ. Με τισ δράςεισ που προτείνονται ςτο τοπικό ςχζδιο, το κόςτοσ αυτό δφναται 

να επανζλκει ςτα ςθμερινά επίπεδα μερικά ζτθ μετά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου, 

εφόςον βζβαια, επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθ χωριςτι ςυλλογι.  

Στθν περίπτωςθ, μάλιςτα, που δεν εφαρμοςτεί το ειδικό τζλοσ ταφισ, το κόςτοσ 

διαχείριςθσ των ΑΣΑ του Διμου δφναται να μειωκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ – ΣΧΕΔΙΑ 

 

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

01 ΧΑΤΘΣ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ   1:20.000 

02 ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΡΕΛΟΧΕΣ ΧΩΟΚΕΤΘΣΘΣ ΡΑΣΛΝΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ  1:20.000 

 


